
Beste witfokkers, 
 
Vanwege Corona zijn onze bijeenkomsten dit voorjaar niet doorgegaan.  
We hadden voor de fokkersbijeenkomst in maart van dit jaar belangrijke zaken op onze agenda staan, zoals 
Erkenning en hoe verder met ons Stamboek. 
Het verdere verloop van het virus blijft onzeker en mogelijk dat er deze winter een tweede golf komt. 
Als er nog geen vaccin beschikbaar is, dan komt wellicht ook ons programma voor komend voorjaar in gevaar. 
Het bestuur heeft besloten om per mail of via de post over de voorstellen te stemmen en dan kunnen we linksom of 
rechtsom weer verder. 
 
Het betreft JVR x JVR = JVR waarbij indien de meerderheid voor stemt ook onze Erkenning overeind blijft. Als tweede 
onderwerp een ingang maken voor bokken die van buiten het Stamboek komen (hulpstamboek voor bokken) om de 
kwaliteit te verbeteren en inteelt te beperken. 
Als deze bokken voldoen aan de rasstandaard van de Witte geit kunnen ze sneller worden ingezet. 
 
Stemming 
 
Voorstellen 
1.            Tijdens de evaluatie in oktober 2019 met het NOG-bestuur en de fokcommissies bleek dat de hernieuwde 
aanvraag voor de Europese Erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. Door fokkerijregels 
worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen.  
Advies om de Erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR. 
 
De huidige regel bij de Witte geiten is JVR x S = JVR. 
Om de status van de Erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft de commissie besloten om over het 
voorstel JVR x JVR = JVR te laten stemmen.  
Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem in te zetten voor de fokkerij.  
 
Bij aanname van het voorstel worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast. 
 
2.            Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming van bijvoorbeeld een melkbedrijf na 
opname te registreren met GA1 en de volgende generatie boklam met GA2.  
Beide dieren kunnen ingezet worden voor de fokkerij als ze een opnamerapport hebben en voldoen aan de 
kenmerken van het Witte ras.  
Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage goed werkt in het stamboekprogramma ZooEasy (er 
wordt hard aan gewerkt). 
 
Bij aanname van het voorstel en een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht op 
01-01-2020 in. 
 
Voor toelichting bij de voorstellen zie bijlage met het schema. 
Wilt u meer informatie over de voorstellen.  
Neem dan contact op met:  
-Sietse van der Wal (0513-688314 of 06-51274393)  
 
U kunt alleen stemmen als u lid bent van de NOG en er minimaal één Witte geit of bok op uw naam staat. 
 
Uiterlijk 15 september 2020 uw stemformulier (zie bijlage) inleveren. 
Tijdens de commissievergadering op zaterdag 19 september 2020 worden de stemmen geteld en de uitslag via de 
website bekend gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per mail of post naar: 
 
Jan de With,  
Achthoven 18, 
4128 LV LEXMOND. 
withlexmond@xs4all.nl 
 
Sietse van der Wal, 
Lang Ein 5,  
8404 BN LANGEZWAAG. 
sietse.vander.wal@hetnet.nl  
 
Opnamedag 
Het is nog mogelijk om op te geven voor de tweede opnamedag op zaterdag 12 september 2020. 
De NOG hanteert ook dit jaar 50 euro per fokker en de dieren worden aan huis opgenomen. 
Opname van Witte bokken is vrijwillig en ze krijgen dit jaar vrijstelling om zonder opnamerapport mee te dekken. 
Opgave voor 1 september bij Jan de With: withlexmond@xs4all.nl of 06-23888691. 
 
Statistieken Wit 2020 
Statistieken Wit 2020 (voorheen Fokboek Wit) is nog niet uitverkocht en te bestellen. 
Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te 
kunnen zien en ook terug te kijken in het verleden.  
 
De commissie heeft besloten om het Fokboek niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te brengen.  
Er is een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve 
bokken. 
 
De prijs 10,00 euro bij verzenden.  
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0650 3728 08  
Ten name van H. Bierhof, Zutphen met vermelding van uw naam, adres en “Statistieken Wit 2020”. 
 
Hartelijke groeten van het bestuur. 
NOG-Fokcommissie Witte Geiten 
 
www.wittegeiten.org 
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Zwart Huidige spelregels registratie Wit per 27 november 2019 

Rood Voorstel 1: JVR x JVR = JVR 

 Bij aanname van voorstel 1 vervalt kolom 4 en worden kolom 5 en 6 samengevoegd 

Blauw Voorstel 2: Boklammeren zonder bekende afstamming inzetten 

 Bij aanname van voorstel 2 worden de kolommen 2 en 3 toegevoegd in het schema 

 

 1 2 3 4 5 6 

Vader 
GA 

Vader 
GA1 

Vader 
GA2 

Vader 
JVR 

Vader 
JVR 

Vader  
S 

Moeder GA 
Geitjes GA GA GA GA GA*** GA*** 

Bokjes GA GA GA GA GA GA 

Moeder JVR 
Geitjes GA GA** JVR GA* JVR JVR 

Bokjes GA GA**** JVR GA* JVR JVR 

Moeder S 
Geitjes GA GA** JVR GA* JVR JVR 

Bokjes GA GA**** JVR GA* JVR JVR 

Moeder R1 
Geitjes GA GA*** GA** GA GA** GA** 

Bokjes GA GA GA**** GA GA GA 

Moeder R2 
Geitjes GA GA** JVR GA* JVR JVR 

Bokjes GA GA**** JVR GA* JVR JVR 

* Na opname vader: geitje alsnog JVR, bokje alsnog JVR 

** Na opname: geitjes worden R2 

*** Na opname: geitjes worden R1 

**** Na opname: GA2 

GA1 en GA2 dienen een opnamerapport te hebben en voldoen aan het Witte ras 

 

Er is rekening gehouden met de Europese regel van twee generaties Register 

Geiten R1 en R2 

Bokken GA1 en GA2 


