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Nieuwsbrief NOG oktober 2019
Beste mensen,
Het keuringen seizoen is om. De evaluatie van de fokcommissies met de NOG heeft plaats gevonden. En we kijken al weer
naar het nieuwe jaar. Met deze nieuwsbrief stellen wij op de hoogte van een aantal zaken vanuit ons bestuur.
Agenda met activiteiten op de website van de NOG
Door omstandigheden, die niet altijd te voorkomen zijn, vonden dit jaar leuke geitenbijeenkomsten parallel plaats. Om dit
te optimaliseren doen wij een beroep op iedereen die activiteiten organiseert, verenigingen, besturen etc. om het
secretariaat van de NOG en de websitebeheerster Daphne op de hoogte te stellen van de dagen dat jullie iets
organiseren. Deze activiteiten zijn dan terug te zien op de website van de NOG. Van fokgroep wit hebben we alle data
voor de komende 15 maanden al gekregen. Van andere fokcommissies en van verengingen zien we ze graag komen.
Stuur ze dan naar itent@kpnmail.nl en webbeheer@geiten.org
Stand van zaken ZooEasy
Onze stamboeksecretarissen Piet van Haperen en Pieter Zijlstra zijn volledig gewend aan het nieuwe
stamboekprogramma en het meeste loopt op rolletjes. De beheerders Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte zijn nu
volop bezig met het realiseren van de stallijst uitdraaien en ledenlijst van verenigingen die normaliter begin november bij
de secretarissen op de mat vallen met het verzoek deze informatie te delen met de fokkers en te checken opdat de
factuur die dan begin volgend jaar op de mat valt bij de vereniging zo correct mogelijk is.

Iedere vereniging heeft in ZooEasy een tabblad met daar gegroepeerd de fokkers die bij die vereniging lid zijn. Daar
kunnen jullie ieder moment, dus ook nu al, controleren of zaken kloppen, en desgewenst mutaties van jullie ledenbestand
doorgeven aan Pieter en Piet.
Vandaag hebben 108 fokkers een ZooEasy account en kunnen zij in het programma zoeken en werken. Heeft u nog geen
toegang maar wilt u dit wel, stuur dan een mail vanuit het mailadres waarop je desgewenst ook je digitale afstammingsdocumenten wil ontvangen naar beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van je naam, je lidnummer bij de
NOG (staat op de stamboekpapieren die je ontving).
Het bankrekening nummer van de NOG is NL78 RABO 0369 1508 72 ten name van N.O.G.
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De NOG-programmabeheerders (dit zijn Theo van der Meer en Ivar ten Tuijnte) maken dan een fokkersaccount voor je
aan. Je ontvangt daarna een automatische e-mail van ZooEasy met het wachtwoord dat je toegang geeft tot de NOG
stamboek database, en je kunt los gaan.
Het is belangrijk dat jullie ook het gebruik van ZooEasy stimuleren naar de fokkers, de mogelijkheden van het programma
zijn enorm en het is zonde wanneer daar geen gebruik van gemaakt wordt.
De G18
Onze voorzitter Sietse heeft maar liefst 18 personen bereid gevonden om deel te nemen aan een programma waarvan
het doel is om voor de toekomst keurmeesters voor de NOG te winnen. Het programma is ontwikkeld en wordt gedragen
door Theo van der Meer en Engel Kupers. En zij zijn ook heel blij dat er maar liefst 18 cursisten zich opgegeven hebben
voor de opleiding tot keurmeester. In het eerste winterseizoen van de opleiding hebben zij twee datums voor de theorie,
start op 15 november en dan verder op 7 februari waarbij dan ook de fokcommissies input geven over hun
raskenmerken. Daarnaast is er een praktische bijeenkomst gepland op 11 april bij Gerard Koekkoek in Lemelerveld.
Bovendien verwacht de fokgroep wit de G18, zo hebben we een naam gegeven aan dit initiatief, op hun
fokkersbijeenkomst op 1 februari. En daarmee stopt het niet, het opleidingstraject zal zeker twee of drie jaar door lopen.
Voortgang stamboek erkenning.
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. de stamboekerkenning van de 5 stamboekrassen waarvoor de NOG
een stamboek bijhoudt een update.
Dit voorjaar na de algemene ledenvergadering van de NOG is er voor alle rassen een uitgebreid fokprogramma ingediend
ter beoordeling voor erkenning. In het fokprogramma staat naast de rasstandaard en de manieren waarop wij registreren
alle fokkerijregels per ras vermeld, zoals die nu gehanteerd worden.
Voor drie rassen betekent dat, dat er dieren zijn die binnen het ras geregistreerd staan als volbloed , maar uitgesloten
worden voor de fokkerij. In de meeste gevallen gaat het om JVR dieren die pas na een opname worden toegelaten als
fokdieren. Bij het Toggenburger ras is de uitsluiting nog breder doordat er specifieke eisen worden gesteld aan
vrouwelijke fokdieren.
Het uitsluiten van volbloed dieren die binnen het ras geregistreerd staan (JVR) is voor de beoordelingscommissie
onacceptabel. Volgens de Europese verordening mag er geen uitsluiting plaats vinden van volbloed dieren. Tevens is
volgens de commissie het lidmaatschap van de stichting zeldzame huisdieren in tegenspraak met het uitsluiten van
volbloed fokdieren. Juist de SZH pleit voor een zo breed mogelijke inzet van fokdieren om de inteeltproblematiek zoveel
mogelijk te verminderen en de instandhouding van het ras te waarborgen.
Gezien de huidige aantallen fokkers en geregistreerde dieren voor de rassen Wit, Bont en Toggenburger lijkt een
herweging van de belangen aan de orde om voldoende genetische diversiteit en maximale kansen voor het ras naar de
toekomst te waarborgen.
De keuze voor de fokkers is duidelijk maar niet gemakkelijk. Een keuze voor het ras met behoud van erkenning en
lidmaatschap van de SZH dus JVR x JVR = JVR, of vasthouden aan drempels waarbij niet ieder volbloed dier voor de
fokkerij kan worden ingezet.
Voor de rassen Nubisch en Boer is de erkenning inmiddels verleend.
Voor de drie overgebleven rassen is de erkenning nog “in beraad”.
Een definitieve beslissing hangt af van de uitkomst van de voorjaarsvergaderingen van de fokcommissies.
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Platform KSG aanwezig bij overleg LNV over I&R schaap/geit op 15 oktober 2019
LNV heeft op deze bijeenkomst een toelichting gegeven op de voorgenomen wijzigingen voor I&R.
Deze wijzigingen hebben enkel betrekking op melkgeiten.
Samenvattend vinden de volgende wijzigingen plaats:
-

Termijn voor melding geboorte geit wordt verkort van zes maanden naar 7 kalenderdagen
Melkgeitenhouder wordt verplicht om de exacte geboortedatum te registreren
Melkgeitenhouder wordt verplicht om het geslacht van het dier te registreren
Melkgeitenhouder wordt verplicht om doodgeboortes te registreren

Onder de term ‘doodgeboorte’ vallen naar verwachting alle nog niet gemerkte dieren (dus ook lammeren die sterven
binnen de eerste levensweek). De komende tijd wordt dit nader uitgewerkt, er zitten nog een paar lastige kwesties in de
uitwerking.
Deze wijzigingen zijn mede op verzoek van de sector ingevoerd, om de sterfte onder lammeren beter te kunnen
monitoren. Er zijn nu geen plannen om deze aanscherping ook in te voeren voor andere geiten en/of schapen. Binnen I&R
kan een bedrijf het productiedoel aangeven (melk of overig).
Daarmee kan het onderscheid tussen melkgeiten en overige geiten binnen I&R gemaakt worden.
Ook wordt nog bekeken of andere bronnen gebruikt kunnen worden (bijv. Q-koortsvaccinaties, tankmelkmonitoring).
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