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Voorwoord van onze voorzitter 

Geachte liefhebbers van geiten, 

Door corona is ons leven vanaf maart drastisch veranderd ten opzichte van wat wij gewend waren. Vanwege de door 

de door de overheid opgelegde  beperkingen en richtlijnen kwam het openbare leven afgelopen voorjaar voor een 

groot deel tot stilstand. Hierdoor werden ook bijeenkomsten die door ons, fokcommissies en verenigingen zouden 

worden georganiseerd, geannuleerd. Ook de in de zomer geplande keuringen konden niet doorgaan.  

In het najaar van 2019 zijn 18 enthousiaste liefhebbers 

gestart met de cursus voor keurmeester, maar helaas 

hebben wij de opleiding tijdelijk moeten onderbreken. 

In de loop van de zomer hebben verschillende 

fokcommissies nog opnamedagen voor geiten en 

bokken kunnen organiseren en hebben wij vanuit de 

NOG op verzoek van bedrijven nog een paar 

huiskeuringen kunnen uitvoeren.  

In Zuid-Nederland heeft men vanuit de kring een online 

geitenkeuring gehouden en de bokkenkeuring Lexmond 

is op dezelfde wijze doorgegaan. Hulde voor dit initiatief 

en verheugend dat wij – door innovatief te zijn – toch 

bezig blijven. Ook de complimenten voor de 

keurmeesters die belast waren met de beoordeling van 

de opgegeven dieren.  

Eind augustus hebben wij als NOG-bestuur vergaderd, 

waarbij we de ontstane situatie en ons eigen handelen 

hebben geëvalueerd, en hebben gesproken over hoe nu 

verder te gaan. Richtlijnen en beperkingen door corona 

zullen ook komend jaar aan de orde zijn. Vanuit dat 

perspectief hebben wij het volgende besproken: 

-de ALV die in oktober nog op het programma stond 

gaat niet door;  

-de bijeenkomst van NOG met fokcommissies bleef 

gepland op zaterdag 24 oktober, maar is uiteindelijk 

verschoven naar 2021; 

-de ALV is nu gepland op zaterdag 24 april 2021, wij 

konden nog niet inschatten in welke vorm wij dat kunnen organiseren, de digitale mogelijkheden gaan wij 

onderzoeken. Uiteindelijk is besloten dit digitaal te organiseren. 

 

Wij hopen dat wij komende (na)zomer, met eventuele aanvullende maatregelen, weer in staat zijn om keuringen te 

organiseren. Wij gaan als NOG inventariseren op welke wijze wij hierbij organiserende instanties kunnen 

ondersteunen. 

Ondanks alle beperkingen die nu gelden en ondanks alle onzekerheden over het verloop van corona geven wij de 

moed niet op. Wij hopen dat ook de fokkers, afdelingen, kring-besturen, fokcommissies etc. de moed en kracht 

hebben om door te gaan. Met name door dierziektes hebben wij in het verleden ook de nodige problemen moeten 

overwinnen. 

Onze insteek is om dienstbaar en ondersteunend te zijn richting fokkers en de verschillende organisaties die ons 

sinds jaar en dag helpen. Wij houden ons aanbevolen voor goede suggesties die ons kunnen helpen om de huidige 

problematiek het hoofd te bieden. 

Sietse van der Wal, voorzitter 



 

De afdelingen van de NOG 

Onze leden zijn de verenigingen/afdelingen in Nederland. Het 

overzicht geeft aan hoeveel fokkers/leden binnen de 

aangesloten verenigingen zijn. Het totaaloverzicht toont dat 

we ten opzichte van het jaar 2019 in 2020 een 11% minder 

aangesloten fokkers/leden hebben. Onder andere veroorzaakt 

door het wegvallen van vereniging Maarssen en het aanpassen 

van de telling in ZooEasy waarbij leden die bij meerdere 

verenigingen aangesloten zijn maar één keer meetellen.  

Veel verenigingen hebben een website en/of een 

facebookpagina en delen daar hun informatie met 

geïnteresseerden in de wereld.  

  Geitenbestand op 31 december  2020 

    
Het NOG geitenbestand per 31 december 2020 bevat in totaal  4844 geiten, in 2019 waren dit 5214 geiten. 

De Witte geit is ons grootste ras, gevolgd door de Bonte geit en de Toggenburger.  De melkgeiten zitten qua grootte 

op het niveau van de Toggenburger. Voor het eerst in de geschiedenis is het aantal Boergeiten ruim boven dat van 

de e Nubische geit gekomen. 

 

Informatie uit ons programma ZooEasy 
Afgelopen jaar was ZooEasy volledig beschikbaar voor onze fokkers. Met de toegang tot het programma kunnen 

fokkers ieder moment naar de “dagverse” gegevens van geiten, opnamerapporten, melk lijsten, etc. kijken.  

Bij de contacten gegevens staat de leden informatie verzameld per vereniging, het controleren van ledenlijsten is 

daar dan ook eenvoudig mogelijk. Voor dit  jaarverslag brengt Theo van der Meer de doorontwikkeling in kaart. 

 

Inleidend. 
In 2019 nam de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij ZooEasy in gebruik als stamboekprogramma. Het 
verving stamboekprogramma GReIS, dat bijna 20 jaar in gebruik is geweest. GReIS was een maatwerkprogramma, 
wat al die jaren tot grote tevredenheid van de stamboeksecretarissen gewerkt heeft. Er zijn twee redenen te 
noemen waarom overgegaan is op ZooEasy. Zo was de vanuit de fokcommissies gewenste uitbreiding van 
functionaliteit niet mogelijk. Daarnaast hadden de fokkers geen inzicht in de vastgelegde gegevens, behalve door de 
stamboekpapieren die ze toegestuurd kregen en door de informatie die via de fokcommissie besturen verzameld en 
verspreid werd. Wens van het NOG-bestuur was al langere tijd de fokkers rechtstreeks inzicht in alle gegevens te 
geven. Dit is met de ingebruikname van ZooEasy mogelijk geworden. 
Al een jaar voordat ZooEasy in gebruik genomen is, was Wilfried Cents als programmabeheerder van de NOG 
gestopt. Deze taak is overgenomen door Ivar ten Tuijnte en Theo van der Meer. Bij de conversie van gegevens uit 
GReIS voor invoer in ZooEasy is een deel van de gegevens al opgeschoond. Zo kwamen er meerdere dieren voor die 
één en hetzelfde levensnummer hadden. Dit is vóór de conversie al gecorrigeerd. 
 
 
 

Bok Geit Eindtotaal

Boergeit 97 348 445

Bont 117 1040 1157

Melkgeit 128 549 677

Nubisch 72 305 377

Overig 3 21 24

Toggenburger 90 723 813

Wit 130 1221 1351

Eindtotaal 637 4207 4844

Vereniging  2020 2019 verschil

Groningen 37 37 0

Fryslan 164 161 3

Norg 4 14 -10

Drenthe 21 19 2

Overijssel 57 59 -2

De Dageraad 53 67 -14

Neerijnen eo 27 30 -3

Lopik 22 22 0

Maarssen 0 9 -9

Nieuw Vennep 3 4 -1

Noord Holland 33 38 -5

Assendelft 20 24 -4

DES Hagestein 20 26 -6

De Rijnstreek 12 13 -1

Giessenlanden 13 17 -4

SNV Lexmond 19 27 -8

St Anna 49 59 -10

De Goede Hoop 6 5 1

Totaal Nederland 560 631 -71

aantal leden



Activiteiten 
In september 2020 maakten, naast de beheerders en de stamboeksecretarissen, 165 fokkers gebruik van een 
account in ZooEasy. Eind 2020 waren dat er nog 10 meer. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de verdeling van 
accounts over de verschillende rassen in september 2020 was. 

 
 
In het volgende overzicht is te zien hoeveel % van de fokkers per ras in september 2020 gebruik maakte van ZooEasy. 
 

 
 
Vanaf de start van ingebruikname van ZooEasy konden fokkers alle gegevens van alle dieren van ieder ras dat in de 
database geregistreerd staat inzien. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de stamboom, net zolang terug als 
de afstammingsregistratie maar gaat, maar ook aan de resultaten van stamboekopnames van dieren en hun 
voorouders en aan melklijsten. Ook is in de stamboom te zien welke voorouderdieren meerdere keren in de 
stamboon voorkomen. In de afstamming van een dier zitten in de 5 generaties ervóór 62 voorouderplaatsen. 
Wanneer één van de voorouders 3 keer voorkomt op deze 62 plaatsen dan zitten op deze 62 posities slechts 60 
unieke voorouders. Er gaan daarmee twee voorouderplaatsen als “unieke positie” verloren. We noemen dit 
voorouderschapsverlies of, in het Duits, Ahnen Verlust. Het percentage posities dat in gebruik genomen wordt door 
een uniek dier wordt in Zooeasy bij ieder vermeldt als AVK (Ahnen Verlust Koëfficient). Een AVK van 100% betekent 
dus dat alle voorouderposities door een unieke voorouder in gebruik is. Daarnaast geeft Zooeasy bij elk dier weer 
wat het raspercentage is. Inmiddels wordt ieder raspercentage > 87,5% afgerond naar 100%. Ook wordt in ZooEasy 
het inteeltpercentage voor elk dier berekend. 
 
Wanneer lammeren ingevoerd worden zien we vaak iets langere tijd dat de genoemde percentages eert berekend 
moeten worden. In plaats van een percentage weer te geven staat op die plek dan [herberekenen]. Dit duurt soms 1-
3 dagen. Door de komst van nieuwe, krachtiger servers bij de provider van ZooEasy zal dit probleem in de loop van 
2021 opgelost worden. 
 
In de berekening van zowel het inteeltpercentage als het raspercentage zaten begin 2020 nog de nodige problemen 
die in de loop van het jaar opgelost konden worden. Deze problemen hadden bijna allemaal te maken met 
zogenaamde “loops” in de stamboom. Dieren die zichzelf als voorouder hadden. Dit kwam regelmatig voor bij de 
hele oude dieren in de afstammingsregistratie. Afstammingen dus die achteraf aan de hand van handgeschreven 
afstammingskaarten of geboorteberichten ingevoerd zijn in een digitaal stamboekprogramma. Omdat de 
afstamming dan niet kan kloppen werden de loops door de programmabeheerders verwijderd, tegelijk met correctie 
van meer registratiefouten (zoals ouders die jonger zijn dan hun nakomeling). 
 
Verder maakte het exporteren van contacten en van dieren, dat door de beheerders uitgevoerd kan worden, het 
mogelijk slordigheden in de registratie van leden, van dieren en van stamboekinspecteurs etc. te corrigeren., Ook 
hier hebben de beheerders veel aandacht voor gehad. Zo werden bijvoorbeeld ook alle dieren die bij niet-leden 
staan buiten stamboek geplaatst. 
 
Het probleem van “dubbele leden” (lid bij meer dan 1 vereniging) en de discussies die dat opleverde over de 
afdracht aan de NOG is opgelost. Iedere fokker staat in het stamboekprogramma nog slechts vermeld bij de 
vereniging waar ook zijn dieren geregistreerd staan. Voor verenigingen is dit even opletten: de leden van de 
vereniging die bij een andere vereniging hun dieren geregistreerd hebben komen derhalve niet meer voor op hun 
“NOG-afdrachtlijst” en moeten dus handmatig aan de eigen ledenlijst toegevoegd worden. 
 

Dieren Boergeit Bont Nubisch Toggenburger Wit

Alle geiten 432 1268 606 831 1574

Van accountuser in Zooeasy 322 700 345 527 845

Percentage 75% 55% 57% 63% 54%

Eigenaren Boergeit Bont Nubisch Toggenburger Wit

Alle 61 137 73 132 136

Met account 24 43 23 52 51

Percentage 39% 31% 32% 39% 38%



De export van gegevens maakte het ook mogelijk per ras een aantal populatie-analyses te maken die zowel voor het 
aanvragen van de Europese stamboekerkenning als voor eigen gebruik van waarde kunnen zijn. Alle besturen van de 
fokcommissies ontvingen de populatieanalyses, net als de resultaten over jaren van de toe-of afname van inteelt 
binnen de eigen populatie. Het is aan de fokcommissies dit verder te delen met hun leden en hier eventueel beleid 
op te zetten. Naast deze populatieanalyses wordt voor iedere fokcommissie elk jaar met behulp van de 
exportgegevens een rapportage gemaakt die in grafieken weergeeft wat de aantallen geboorten waren en wat de 
resultaten van stamboekopname in het voorgaande jaarwaren, uitgezet in een jarenlange trend. 
 

Verder werd het in ZooEasy mogelijk gemaakt enkele nieuwe 
zaken te registreren en te vermelden op de 
afstammingspapieren: 
Voor de Toggenburger dieren: registratie en vermelding van de 
modelgeit en de modelbok 
Voor de Boergeiten: registratie en vermelding van de 
ingevoerde certificaten  
Voor alle rassen: registratie en vermelding van het DNA-
resistentieprofiel voor scrapie. 
 
Tenslotte werd, om aan te sluiten bij de Europese regelgeving, 
door de programmabeheerders een zogenaamd zoötechnisch 
certificaat voor export van dieren naar het buitenland 
ingebouwd in ZooEasy. Dit document wordt, samen met het al 
langer bestaande exportcertificaat, verstrekt aan de nieuwe 
buitenlandse eigenaar. 

 

Melkcontrole 

 
In 2020 zijn er 150 (146 in 

2019) melklijsten 

afgesloten. Vijftien  fokkers 

hebben de melkcontrole 

afgelopen seizoen 

uitgevoerd, de tabel toont 

de fokkers en de rassen en 

het aantal afgesloten 

melklijsten per ras en 

fokker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de 150 melklijsten scoren de Nubische geiten 

gemiddeld het hoogste qua CVE, vet en eiwit 

percentage.  
De gegevens van alle afgesloten melklijsten vindt u 

op de volgende pagina’s.  

 

ras kg/dag %Vet %Eiwit CVE

wit 4,22 4,05 3,35 106,6

bont 3,99 3,94 3,27 101

nubisch 3,83 5,1 3,93 110,2

Eigenaar B N W Eindtotaal

G. de Boer, Buitenpost 5 16 70 91

Fam. De With, Lexmond 9 9

G. Koekkoek, Lemelerveld 3 4 7

H. Noordermeer, Heenvliet 7 7

J. Poppelaars, Teteringen 7 7

G. Vriends, Deurne 6 6

S. van der Wal, Langezwaag 4 4

Comb. Groenveld, Wommels 4 4

Stal Domsta, Punthorst 3 3

Comb. De Jong, Haskerdijken 3 3

P. Suijdendorp, Waardenburg 2 2

Tj. Winter, Vledder 2 2

A. Lambrechts, Dinteloord 2 2

P. Dirven, Ulecoten 2 2

Fam. Dominé, Nunspeet 1 1

Eindtotaal 23 21 106 150



naam ras Eigenaar lft dagen kg kgdag %Vet %Eiwit CVE 

Corrie 184 W Comb. Groenveld, Wommels 5.01 279 2299 8,24 4,67 3,09 199 

Corrie 162 W Comb. Groenveld, Wommels 11.00 297 1659 5,59 4,19 3,6 190 

Liesje 181 W G. Koekkoek, Lemelerveld 0.09 427 1958 4,59 4,02 3,33 166 

15.37 GeesjeUr14 W G. de Boer, Buitenpost 4.1 345 1921 5,57 5,14 3,94 163 

Corrie 202 W Comb. Groenveld, Wommels 1.00 302 1586 5,25 4,41 3,37 159 

13.33 Liesje Do W G. de Boer, Buitenpost 7.00 281 1549 5,51 4,29 3,63 156 

Corrie 203 W Comb. Groenveld, Wommels 1.01 284 1340 4,72 5,23 3,38 155 

15.54 Anna Ur 26 W G. de Boer, Buitenpost 3.1 599 3410 5,69 4,94 3,26 154 

Emma 18 vdVriend W G. Vriends, Deurne 2.05 320 2089 6,53 4,67 2,94 151 

15.52 MarthaUr24 W G. de Boer, Buitenpost 3.11 642 3264 5,08 5,63 3,39 151 

Lanzarote v.Ow N G. de Boer, Buitenpost 4.00 306 1635 5,34 5,38 3,85 150 

Nooro's Roza 26 W H. Noordermeer, Heenvliet 1.11 307 1995 6,5 3,85 3,28 148 

12.05 Lies Jo 38 W G. de Boer, Buitenpost 7.11 345 1781 5,16 3,71 3,07 147 

12.28 Ella Wa 12 W G. de Boer, Buitenpost 8.01 287 1406 4,9 4,43 3,03 147 

14.14 Anna Mr 5 W G. de Boer, Buitenpost 6.01 261 1362 5,22 4,46 4,04 144 

14.29 Lies Mr 12 W G. de Boer, Buitenpost 5.02 599 3284 5,48 4,09 3,45 143 

Noortje 7 B G. Koekkoek, Lemelerveld 3.00 693 4294 6,2 3,74 3,2 140 

P4 Sanna W G. de Boer, Buitenpost 1.02 641 3173 4,95 3,89 2,82 140 

Marleen P. B J. Poppelaars, Teteringen 8.00 314 1579 5,03 3,7 3 139 

Liesje 179 W G. Koekkoek, Lemelerveld 1.02 258 1307 5,07 3,87 3,36 138 

Noortje 11 B G. Koekkoek, Lemelerveld 3.00 307 1845 6,01 3,99 3,54 138 

Liesje 57 W G. Koekkoek, Lemelerveld 5.11 297 1633 5,5 4,2 3,29 137 

Liesje 193 W G. Koekkoek, Lemelerveld 1.00 264 1128 4,27 4,71 3,62 136 

Noortje 22 B G. Koekkoek, Lemelerveld 1.03 253 1128 4,46 4,31 3,57 133 

15.36 Anna Ur 13 W G. de Boer, Buitenpost 5.01 298 1580 5,3 4,49 3,37 133 

Letster Else 214 W G. de Boer, Buitenpost 3.11 306 1664 5,44 4,36 3,61 132 

Nooro's Femke 70 W H. Noordermeer, Heenvliet 3.00 306 1645 5,38 4,27 3,74 131 

Eliza 409 W G. de Boer, Buitenpost 6.11 291 1185 4,07 4,91 3,85 131 

Oldw.La Cubinata N G. de Boer, Buitenpost 2.00 302 1512 5,01 4,57 3,55 130 

Tsj. Mientje 131 W G. de Boer, Buitenpost 3.11 342 2009 5,87 3,6 3,43 128 

Ivanka v Oudw. N G. de Boer, Buitenpost 2.11 222 996 4,49 5,68 4,15 127 

Oldw. Iseult N G. de Boer, Buitenpost 2.00 306 1265 4,13 5,42 4,1 126 

Sanne 46552 W G. de Boer, Buitenpost 3.00 343 1674 4,88 5,01 3,34 126 

Sunshine Joyce N Comb. De Jong, Haskerdijken 6.01 251 1195 4,76 4,3 3,76 125 

Sunshine Lois N Comb. De Jong, Haskerdijken 2.00 274 1111 4,05 5,52 4,33 124 

Nooro's Roza 24 W H. Noordermeer, Heenvliet 2.1 313 1691 5,4 4,16 3,36 124 

Annetje 123 W G. de Boer, Buitenpost 6.11 290 1308 4,51 4,21 3,35 124 

15.39 Anna Eg 14 W G. de Boer, Buitenpost 4.1 305 1549 5,08 4,15 3,46 123 

Oldwood Irina N G. de Boer, Buitenpost 1.01 277 961 3,47 5,22 3,99 122 

P4 Catherine W G. de Boer, Buitenpost 1.1 348 1648 4,74 4,87 3,01 122 

Emma 24 vdVriend W G. de Boer, Buitenpost 0.11 435 1739 4 4,21 3,16 121 

P4 Bente W G. de Boer, Buitenpost 1.01 377 1488 3,95 4,1 3,41 120 

Maaike 10 B Tj. Winter, Vledder 1.00 243 1228 5,05 3,03 3,21 119 

16.22 DaisyOd 10 W G. de Boer, Buitenpost 3.00 603 3206 5,32 3,48 3,3 119 

Passion 4 Elsa 1 W G. de Boer, Buitenpost 1.01 261 1228 4,7 3,66 2,99 119 

Oldw. Cyclamen N G. de Boer, Buitenpost 2.00 306 1333 4,36 4,77 3,68 118 

Tsj. Aleida 366 W G. de Boer, Buitenpost 4.11 259 1273 4,92 4,25 3,67 118 

Tinie P B J. Poppelaars, Teteringen 2.00 313 1633 5,22 3,91 3,07 117 



Sunshine Jessica N Comb. De Jong, Haskerdijken 5.03 247 1097 4,44 4,23 4,11 115 

Janneke 9 vd Vri W G. Vriends, Deurne 4.11 497 2356 4,74 4,33 2,84 115 

15.36 Anna Ur 13 W G. de Boer, Buitenpost 4.02 334 1607 4,81 4,32 3,22 115 

Nooro's Femke 79 W H. Noordermeer, Heenvliet 1.01 266 909 3,42 5,05 3,77 114 

15.03 Anna Eg 3 W G. de Boer, Buitenpost 4.04 342 1630 4,77 4,24 3,3 113 

Emma 22 vdVriend W G. Vriends, Deurne 11.00 616 1965 3,19 4,07 3,37 112 

Ilaria v Oudwoud N G. de Boer, Buitenpost 4.1 265 1219 4,6 4,5 3,45 112 

Dayna Anja 90 W S. van der Wal, Langezwaag 1.00 265 1093 4,12 3,41 3,7 111 

Lieve Shiba 8 B P. Dirven, Ulecoten 1.00 315 1135 3,6 4,24 3,68 111 

Layba v Oudwoude N G. de Boer, Buitenpost 4.00 224 905 4,04 5,09 4,45 111 

Oldwood Laonome N G. de Boer, Buitenpost 1.00 225 802 3,56 4,95 3,4 111 

Passion 4 Elsa 2 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 271 1068 3,94 4,15 3,2 111 

Dayna Anja 73 W S. van der Wal, Langezwaag 4.01 319 1672 5,24 3,5 3,4 110 

Babs van Dijk W A. Lambrechts, Dinteloord 1.11 313 1737 5,55 3,24 2,99 110 

16.04 Anna Or 1 W G. de Boer, Buitenpost 3.01 560 2626 4,69 3,91 3,11 109 

Kiki P. B J. Poppelaars, Teteringen 10.00 310 1094 3,53 4,01 2,98 107 

15.24 Anna Ur 6 W G. de Boer, Buitenpost 4.1 348 1688 4,85 3,56 3,27 107 

Oldwood Innovati N G. de Boer, Buitenpost 1.00 232 673 2,9 5,75 4,03 107 

Gerda 260 vDomst B Stal Domsta, Punthorst 4.11 585 2502 4,28 4,12 3,18 106 

Nooro's Femke 72 W H. Noordermeer, Heenvliet 2.11 321 1459 4,55 4,13 3,36 106 

Kimbralee vSt Suy N P. Suijdendorp, Waardenburg 3.01 311 1122 3,61 5,49 4,12 106 

Kortney vSt Suy N P. Suijdendorp, Waardenburg 2.1 320 1216 3,8 5,41 3,7 106 

Eliza GS Bente11 B G. de Boer, Buitenpost 2.01 328 1377 4,2 4,44 3,27 106 

Eliza Y Noa 4 W G. de Boer, Buitenpost 3.00 249 1206 4,84 4,2 3,28 106 

Wilhelmientje 80 W G. de Boer, Buitenpost 1.1 346 1394 4,03 4,36 3,68 106 

Inocente v Oudw. N G. de Boer, Buitenpost 4.00 205 793 3,87 5,07 4,33 105 

Dayna Anja 69 W S. van der Wal, Langezwaag 6.00 308 1498 4,86 3,04 3,43 104 

Boukje 304 W G. de Boer, Buitenpost 7.00 308 1279 4,15 3,57 3,27 104 

Eliza R37 Noa 7 W G. de Boer, Buitenpost 2.01 249 1071 4,3 3,99 3,87 104 

Bien vd Dijk W A. Lambrechts, Dinteloord 0.11 311 1260 4,05 3,48 3,06 103 

Emma 14 vdVriend W G. Vriends, Deurne 1.00 1167 3618 3,1 4,74 3,21 103 

Nooro's Roza 22 W H. Noordermeer, Heenvliet 4.00 316 1357 4,29 4,23 3,55 102 

Liesje 185 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 311 1265 4,07 3,05 3,39 102 

Eliza 418 W G. de Boer, Buitenpost 4.11 291 1241 4,26 3,96 3,53 101 

Eliza T12 Bente B G. de Boer, Buitenpost 1.00 328 1033 3,15 4,64 3,45 101 

Moniek 69 W G. de Boer, Buitenpost 1.11 603 2514 4,17 3,86 3,12 101 

Nooro's Roza 27 W H. Noordermeer, Heenvliet 1.01 269 928 3,45 4,23 3,42 100 

Geriena 25 W G. de Boer, Buitenpost 2.00 303 1170 3,86 4,58 3,49 100 

Margje 172 W G. de Boer, Buitenpost 2.1 257 1127 4,39 4,28 3,52 100 

Ivanbar Trees 98 W G. de Boer, Buitenpost 1.09 347 1620 4,67 3,44 3,08 99 

Eliza P4B Noa 29 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 291 971 3,34 3,96 3,4 96 

Ivanbar Trees 99 W G. de Boer, Buitenpost 2.00 274 1276 4,66 3,65 2,97 96 

Dayna Anja 83 W S. van der Wal, Langezwaag 2.00 201 951 4,73 3,37 3,22 95 

Noortje 27 B G. de Boer, Buitenpost 0.11 317 985 3,11 4,39 3,38 95 

Tsj. Aleida 372 W G. de Boer, Buitenpost 4.01 206 916 4,45 3,6 3,79 95 

Gerda 279 vDomst B Stal Domsta, Punthorst 1.02 336 1139 3,39 3,65 3,19 94 

Eliza WH Noa 20 W G. de Boer, Buitenpost 1.11 249 1107 4,45 3,69 3,18 94 

Mineshop Chariss N G. de Boer, Buitenpost 2.02 229 775 3,38 5,11 3,79 93 

P4 Senna W G. de Boer, Buitenpost 1.00 246 805 3,27 4,26 3,29 93 



Sijgje W Fam. De With, Lexmond 4.00 271 1207 4,45 3,88 3,03 91 

Odilia 37 B P. Dirven, Ulecoten 1.01 215 742 3,45 3,74 3,38 91 

P4 Daisy Luk 1 W G. de Boer, Buitenpost 1.01 290 929 3,2 3,87 3,29 91 

P4 Willy W G. de Boer, Buitenpost 2.00 347 1316 3,79 3,9 3,43 91 

Canisa W Fam. De With, Lexmond 1.1 260 1082 4,16 3,67 3,3 90 

Sijtske W Fam. De With, Lexmond 2.00 255 962 3,77 4,27 3,42 89 

Eliza WH Noa 21 W G. de Boer, Buitenpost 2.00 256 934 3,65 4,12 3,66 89 

Valerie P B J. Poppelaars, Teteringen 1.01 313 1015 3,24 4,27 2,69 88 

Veerle P B J. Poppelaars, Teteringen 1.01 309 990 3,2 3,72 3,33 88 

Annetje 162 W G. de Boer, Buitenpost 3.01 240 1035 4,31 3,4 3,43 88 

Eliza P4B Noa 34 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 261 787 3,02 3,99 3,63 88 

Eliza WH Noa 19 W G. de Boer, Buitenpost 2.01 219 886 4,05 3,6 3,54 88 

Marielle 46560 B G. de Boer, Buitenpost 3.02 267 1101 4,12 4,09 3,02 87 

Emma 17 vdVriend W G. de Boer, Buitenpost 2.11 299 1086 3,63 4,28 3,53 86 

P4 Lies Luk 3 W G. de Boer, Buitenpost 1.01 253 853 3,37 3,45 3,25 86 

Tsj. Aleida 377 W G. de Boer, Buitenpost 3.11 265 992 3,74 4,14 3,67 86 

15.06 Anna Eg 4 W G. de Boer, Buitenpost 4.02 580 2133 3,68 3,64 3,29 85 

Jinthe 58579 vd N G. de Boer, Buitenpost 2.02 219 691 3,16 4,89 3,92 85 

Oldwood Intencio N G. de Boer, Buitenpost 1.00 225 556 2,47 5,47 3,78 85 

Stijntje W Fam. De With, Lexmond 2.00 254 1051 4,14 3,39 3,26 84 

Silvi P B J. Poppelaars, Teteringen 3.02 270 1069 3,96 3,78 3,25 83 

Lisa vt Oosteind B Tj. Winter, Vledder 1.01 242 756 3,12 3,57 3,5 83 

Boukje 357 W G. de Boer, Buitenpost 2.00 357 1407 3,94 3,44 2,97 83 

Boukje 360 W G. de Boer, Buitenpost 2.00 303 996 3,29 4,19 3,73 83 

Eliza P4B Noa 31 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 274 875 3,19 3,54 3,28 83 

Liesje 148 W G. de Boer, Buitenpost 2.02 227 816 3,59 3,91 3,62 83 

Passion 4 Elsa 3 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 271 753 2,78 4,5 3,36 83 

Roza P B J. Poppelaars, Teteringen 3.11 273 1127 4,13 3,46 3,25 82 

Femke 58590 vd J N G. de Boer, Buitenpost 1.02 232 575 2,48 4,91 3,9 82 

Selene W Fam. De With, Lexmond 2.1 262 986 3,76 4,15 3,19 81 

Emma 16 vd Vr.h. W G. de Boer, Buitenpost 4.00 301 1141 3,79 3,81 3,09 80 

Ivanbar Trees 10 W G. de Boer, Buitenpost 1.02 240 729 3,04 3,56 3,28 79 

Eliza R37 Sam 11 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 291 769 2,64 3,84 3,71 78 

Passion 4 Baukje W G. de Boer, Buitenpost 1.09 274 873 3,19 4,34 3,44 78 

Eliza P4B Noa 32 W G. de Boer, Buitenpost 1.00 260 722 2,78 3,87 3,42 77 

Sacha W Fam. De With, Lexmond 1.00 224 667 2,98 3,71 3,1 76 

Gerda 256 vDomst B Stal Domsta, Punthorst 4.02 1291 3840 2,97 4,15 3,44 75 

Carlotte W Fam. De With, Lexmond 1.11 266 1003 3,77 3,35 3,05 75 

Stijnie W Fam. De With, Lexmond 2.00 257 817 3,18 4,25 3,29 74 

Jikke 58577 vd J N G. de Boer, Buitenpost 2.02 232 584 2,52 5,3 4,12 74 

Eliza R37 Noa 24 W G. de Boer, Buitenpost 1.02 248 626 2,52 3,82 3,77 73 

Mari‰lle 06905 B G. de Boer, Buitenpost 1.1 343 1060 3,09 4,06 3,14 73 

Emma 28 vd Vr.h. W G. de Boer, Buitenpost 1.02 233 726 3,12 3,14 2,92 71 

Janneke 11 vdVh W G. de Boer, Buitenpost 4.11 298 912 3,06 4,2 3,1 71 

Janneke 8 vd Vri W G. Vriends, Deurne 4.01 756 2000 2,65 4,67 3,41 70 

Corrie 201 W G. de Boer, Buitenpost 1.1 304 1085 3,57 3,19 2,86 69 

Eliza P4B Noa 26 W G. de Boer, Buitenpost 1.01 274 656 2,39 3,84 3,67 69 

Gerda 238 vdGlhf B Fam. Dominé, Nunspeet 2.11 215 701 3,26 3,68 3,51 68 

Tsjepp. Aleida 3 W G. de Boer, Buitenpost 2.01 232 740 3,19 3,75 3,17 68 



Sijda W Fam. De With, Lexmond 1.02 231 647 2,8 3,19 3,04 66 

Emma 19 vdVriend W G. Vriends, Deurne 2.05 320 807 2,52 4,9 2,82 62 

Elke 11 vd Vr.h. W G. de Boer, Buitenpost 2.04 302 706 2,34 4,96 3,22 61 

Tsjepp. Aleida 3 W G. de Boer, Buitenpost 2.01 232 478 2,06 3,7 3,31 45 

 

Platform Kleinschalige  Schapen- en Geitenhouders 
 

De leden van de Werkgroep van het  Platform KSG zijn gedurende het 

hele jaar weer uitgebreid actief geweest om onze belangen te 

behartigen. Op de bekende dossiers is weer volop inzet geweest. Het 

blijkt steeds weer pittig te zijn om als relatief kleine 

vertegenwoordiger, met goede inzichten en kennis van zaken, op te 

komen voor de belangen van vooral de hobbydierhouders. Maar als 

wij kijken naar de behaalde resultaten zijn wij zeker positief. 

De belangrijke dossiers betreft onder andere de “Wolven in Nederland”. Het KSG respecteert de genomen besluiten 

van overheden (Nederland & Europa) ten aanzien van de bescherming van de wolf in ons land. We hebben er als 

dierhouders mee “te dealen” – daar zit niks anders op. Het KSG zal vooral inzetten op 1) het nemen van preventieve 

maatregelen door houders om schade te voorkomen/beperken – en 2) ook financiële afhandeling met houders die 

wolvenschade hebben geleden met provincies te regelen. Gijsbert Six stelt, “dat het een goede zaak is dat het KSG 

bij zoveel mogelijk ”wolf-discussies” betrokken wordt; wij zijn daarmee op de hoogte en kunnen onze inbreng direct 

toetsen”. Op diverse podia vinden gesprekken plaats waar het KSG aan deelneemt. De Provinciale Staten spelen ook 

een belangrijke rol hierin. 

Een ander steeds terugkerend onderwerp betreft de eI&R, waarbij de jaarlijks stijgende kosten voor flinke tekorten 

zorgen. Dit jaar worden die nog aangevuld door LNV, maar als dat niet meer gebeurt, draaien de houders en fokkers 

daar in de toekomst (vanaf 2021?) misschien wel voor op. Het KSG heeft geregeld overleg met LNV en RVO en in die 

bijeenkomsten vallen regelmatig harde woorden. Ook aan het overleg in verband met de Wet Dieren wordt 

deelgenomen door KSG-ers en ook hier moet soms extra uitleg worden gegeven over de plaats die de 

hobbydierhouders in het geheel innemen. Een compliment voor de inzet vinden wij zeker op zijn plaats! 

Al gedurende bijna het gehele jaar maakt Louis Oosterom ( NLBS = NederLands Bonte Schaap  ) deel uit van de 

Werkgroep en vanaf de ALV in december is ook Theo van der Meer ( NFDH = Nederlandse Fokkersvereniging Het 

Drentse Heideschaap ) toegetreden tot het bestuur, hij komt als penningmeester in de plaats van Frans Stolk, die 

vanaf het begin deel uitmaakte van de Stichting en het Platform KSG. 

Wij hopen dat het KSG voor ons belangrijk zal blijven. 

Vakblad Geitenhouderij 

 
Ondanks de beperkingen die iedereen zijn opgelegd, lukt het toch om als redactie, onder leiding van Wilma Wolters, 

via mail en app te overleggen omtrent de kopij voor de Geitenhouderij. Wij merken dat ons vakblad door velen 

(1050 abonnees! ) wordt gewaardeerd en uitgebreid wordt gelezen; het is ook merkbaar in de omvang van het blad. 

De vernieuwde lay-out heeft zeker bijgedragen aan het succes. 

Via de website is er ook veel informatie te vinden en het fijne is daarbij dat als je een artikel nog eens wilt lezen je dit 

eenvoudig kunt opzoeken. Veel abonnees ontvangen bovendien regelmatig de nieuwsbrief, zodat je altijd op de 

hoogte kunt zijn van wat er leeft onder de fokkers. Als u weet dat Agrimedia ook cursussen verzorgt voor de 

geitenhouders wordt er toch wel een heel compleet programma gepresenteerd. Wij hopen dat u er ook plezier aan 

beleeft. 

Erg jammer was dat er in 2020 geen gelegenheid was om het Nationaal Geitenevent te organiseren. De 

voorbereidingen waren al flink gevorderd, maar helaas moest worden besloten om het evenement uit te stellen. Of 

het in 2021 kan doorgaan is twijfelachtig, maar wij hopen er het beste van. 



De huidige bestuursleden, die hun werk met heel veel plezier doen, zullen, zodra er weer fysiek kan worden  

vergaderd, hun zetel en informatie overdragen aan enkele nieuwe krachten, die al staan te popelen om hun 

bijdragen te kunnen leveren. Wij hopen nog vele jaren van het “Vakblad voor alle Geitenhouders” te kunnen 

genieten. 

 

Verslag fokkerijzaken door Engel Kupers 

Het afgelopen jaar is op een paar manieren een gedenkwaardig jaar geworden. Uiteraard is de Covid pandemie 

bepalend geweest voor alles wat we in 2020 van plan waren en vooral niet gedaan hebben. Vergaderingen die 

gecanceld werden en keuringen die niet door gingen. Voor de geitenhouderij min of meer een verloren jaar.  

Maar toch niet helemaal, voor een paar fokcommissies was het een jaar van onderzoek en bekijken over hoe nu 

verder. Dit resulteerde in 3 raadplegingen van de fokkers om de fokkerijregels te verruimen en net als bij de rassen 

Nubisch en Boer alle lammeren die binnen het ras geboren worden te registreren als raszuiver. Hierdoor werden er 

regels en voorwaarden geschrapt en de mogelijkheden voor de fokkers aanmerkelijk verruimd. Maatregelen die een 

paar jaar geleden nog ondenkbaar waren en nu al in werking zijn getreden. Een prettige bijkomstigheid is dat ook de 

erkenning door de RvO weer binnen handbereik is.  

Ondanks alle beperkingen zijn er in 2020 geiten en bokken opgenomen in het stamboek. Initiatieven geïnitieerd door 

de fokcommissie Boer kregen navolging bij Wit en Bont. Over wat er voor 2021 mogelijk is, is nu nog weinig te 

zeggen. Bij de fokcommissies worden voorbereidingen getroffen om dit jaar wel voor alle rassen opnames mogelijk 

te maken ook   digitale keuringen behoort tot de mogelijkheden. Met een beetje geluk zijn de meeste beperkingen in 

augustus/september achter de rug en keuringen weer mogelijk.  Het zou dan ook fantastisch zijn als het geitenevent 

in september door kan gaan.  

RVO erkenning 

Wat iedere fokcommissie moet weten is dat jaarlijks een update noodzakelijk is om de erkenning te behouden. Dan 

zijn aandachtspunten: 

 Aantal dieren in het stamboek per 31-12-2020 verdeeld over bokken en geiten. 

 Aantal geboren lammeren over 2020 verdeeld over bokjes en geitjes. 

 Verslag van vergaderingen en bijeenkomsten van de fokcommissie en leden. 

 Inteelt coëfficiënt van de populatie als het kan in een grafiek waarbij de verhouding naar voorgaande jaren 

wordt weergegeven. Hiervoor heeft Theo van der Meer al het nodige voorwerk gedaan. 

 Beleid van de fokcommissie ten aanzien van voorkomen van inteelt. Als hier nog niets mee is gedaan, geen 

probleem maar wel vermelden. 

Lijst van inspecteurs die door de fokcommissies zijn aangewezen 

 

Wit: Henk Bierhof, Herman Hoekstra en Lieuwe Anema. Bij opname is minimaal 1 ras inspecteur verplicht. 

 

Bont: Henk Bierhof en Renske Ponne. Voor opname is minimaal 1 ras inspecteur van Wit of Bont verplicht. 

 

Toggenburger: Renske Ponne, Doede de Jong, Jaap Krikken en Theo van Herwerden.  

Voor opname is minimaal 1 ras inspecteur gewenst maar niet verplicht. 

 

Nubisch: Henk Bierhof, Theo van der Meer, Doede de Jong, Herman Hoekstra en Renske Ponne.  

Bij opname zijn 2 ras inspecteurs verplicht. 

 

Boer: Henk Bierhof, Theo van der Meer en Herman Hoekstra. Bij opname zijn 2 ras inspecteurs verplicht.  

 

 

 

 



De alternatieve keuring door Corrie Hoorweg 

 

 
 
Kring A&V; Videokeuring voor geiten en bokken 
  
Wat zou de Kring van Geitenfokverenigingen ‘Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden’ in de zomer van 2020 voor de 
leden/geitenhouders kunnen organiseren nu er vanwege de Covid-19 uitbraak geen activiteiten mogelijk waren? 
Sowieso geen bokken- of geitenkeuringen op locatie.  
Een videokeuring was het idee. Een prachtig alternatief waaraan alle leden van de Kring met geiten mee konden 
doen, zowel CW als NCW en waaraan een maand later alle bokhouders in Nederland met hun bokken mee konden 
doen. De voorwaarden werden besproken, de instructies voor het filmen met de camera van de smartphone 
beschreven en de uitnodiging verstuurd. Iedereen kon thuis een filmpje van max. 1,5 minuut opnemen en insturen.  
Maar liefst 85 filmpjes van geitlammeren en geiten en 70 filmpjes van boklammeren en bokken mochten we 
ontvangen. Met de gegevens van de dieren werden uit het stamboekprogramma ZooEasy catalogi samengesteld.  
De juryleden E. Kupers en Th. van der Meer hebben afzonderlijk van elkaar thuis via Teams de geiten op de 85 
filmpjes beoordeeld, een beknopte maar duidelijke omschrijving bij elk dier gegeven en de geiten in de rubrieken op 
volgorde geplaatst.  
 
De rasgebonden inspecteurs L. Anema, H. Bierhof, D. de Jong en Th. Van der Meer hebben de filmpjes van de bokken 
van hun ras beoordeeld en later gezamenlijk de kampioenen per ras via het puntensysteem hun resp. punten ( 12, 
11, 10, …… punten) gegeven waarna de algemeen kampioenen bekend werden. 
Bij het beoordelen van de dieren vanaf een video gaat veel meer tijd zitten dan bij fysieke keuringen waarbij je een 
overzicht hebt van de deelnemende dieren van de bewuste rubriek, en ze direct met elkaar kunt vergelijken. Nu 
moesten de filmpjes soms meerdere keren bekeken worden om tot een eensluidende uitslag te komen.  
Voor alle keurmeesters was dit fenomeen nieuw en een uitdaging om de dieren vanaf filmpjes te beoordelen en te 
plaatsen. Er werd geschiedenis geschreven, want sinds de oprichting van de Kring A&V in 1946 was deze 
videokeuring een primeur.  
We kijken met een goed gevoel terug op dit mooie initiatief in deze toch wel bijzondere zomer. 

 

    
Algemeen kampioen lam                                                               Algemeen kampioen bok 
Nooro’s Femke 82 van H. Noordermeer                                     Sweelhoeve Nadal van J.C. Vonk 

 

 

 



Communicatie door Daphne Koene 
Website 
Dit jaar was alles anders – ook de 
communicatie. Daar waar in het 
vorig verslagjaar nog kon worden 
bericht over vernieuwingen en 
mooie bezoekersaantallen laat het 
jaar 2020 helaas een wat minder 
vrolijk beeld zien.  
De berichtgeving stond 
voornamelijk in het teken van 
corona: nieuws-updates, 
uitgestelde vergaderingen, een 
paar alternatieve- en vooral veel 
afgelaste keuringen. 

 
 
Het keuringsseizoen is voor het plaatsen van berichten, het bezichtigen van pagina’s en het plaatsen van reacties de 
drukste periode. Omdat verreweg de meeste keuringen niet zijn doorgegaan, konden de site en Facebook niet 
gevuld worden met uitslagen en foto’s. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de  bezoekersaantallen ten opzichte 
van vorig jaar zijn gedaald.  
 
Facebook 
Maar er is ook goed nieuws te melden: het 
aantal likers en volgers op Facebook nam ook dit 
jaar verder toe, naar 1035 respectievelijk 1080.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Online vergaderen 
Ten slotte bracht dit jaar ook voor bijna alle gelederen van de NOG een 
nieuwe vorm van communcatie met zich mee: online vergaderen. 
Na wat opstart-problemen zijn de meesten van ons hier nu aardig 
bedreven in.  
Gegeven de omstandigheden is het fijn dat we elkaar op deze manier 
toch kunnen blijven zien en allerhande zaken kunnen bespreken.  
Dat neemt niet weg dat het de voorkeur heeft om elkaar persoonlijk te 
ontmoeten.  
Hopelijk zal dit in de loop van 2021 weer mogelijk zijn! 
 

 

 

 

 



Jaarverslag Fokcommissie Witte Geiten 
De fokcommissie startte het jaar 2020 weer vol enthousiasme en er stond weer van alles gepland, zoals een 
Fokkersbijeenkomst, een scholings/instructie dag, een Fokkersdag en het Dag van het Schaap en de Geit. 
Helaas werd Nederland geconfronteerd met het Covid-19-pandemie in maart. Het virus bleef het hele jaar actief en 
belemmerde mensen niet alleen in hun dagelijkse leven, maar ook activiteiten waar meerdere mensen 
samenkomen, konden niet doorgaan. Dit zorgde dat bijna alle geplande activiteiten uiteindelijk geannuleerd werden. 
De instructiebijeenkomst voor keurmeesters, inspecteurs en aspiranten is in februari nog wel doorgegaan. 
Ondanks de Covid-19 zijn er wel twee bestuursvergaderingen in 2020 geweest. 
 
Op de geplande Fokkersbijeenkomst stond een belangrijk punt: namelijk de stemming over JVR X JVR = JVR. 
De commissie vond dit toch zo belangrijk dat werd besloten deze stemming via de email te versturen. Het voorstel 
werd met geruime meerderheid aangenomen. Deze regel gaat met terugwerkende kracht in per 01-01-2020 en 
worden de levende dieren aangepast. Nu is tevens de druk van de ketel wat betreft de opname van de bokken, want 
het is tenslotte niet meer nodig. 
 
Ten tweede een stemming 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 en dat is inmiddels zo goed als gerealiseerd. Het voorstel is ook met ruime 
meerderheid aangenomen en bij een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht in op 
01-01-2020. 
 
De fokcommissie heeft hierop een schema gemaakt met spelregels: 

 
Aangepast na aanname van de voorstellen: 
- JVR x JVR = JVR 
- Bokken zonder (gedeeltelijk) bekende of met 
afstamming uit een ander ras inzetten via twee 
generaties hulpstamboek. 
 
-Er is rekening gehouden met de Europese regel 
van twee generaties Register. 
-JVR wordt na opname mits wordt voldaan aan de 
raskenmerken van het Witte ras.  
-GA wordt na opname R1 mits wordt voldaan aan 
de raskenmerken van het Witte ras.  
-Ouders die in een ander ras staan geregistreerd 
(niet in Wit) worden aangemerkt als GA. 
 

Statistieken 
Jan en Teunie de With hebben de Statistieken Wit 2020 gemaakt. 
Dit is de verkleinde versie van het Fokboek. Hierin staan nog wel alle belangrijke zaken zoals de toplijsten, 
topexterieur enz. Alleen ontbreekt hierin de vermelding van de individuele dieren omdat een ieder dit zelf kan in 
ZooEasy. 
 
Commissie  
Jan de With stopt als bestuurslid. Jan was 18 jaar lang de man die de kar trok. Hij was diegene die altijd de 
draaiboeken klaar had en de commissieleden scherp hield. 
We zullen hem en natuurlijk Teunie erg missen. 
Gelukkig hebben we Marit Meijer bereid gevonden om in de commissie plaats te nemen. Ze draait ondertussen al 
een poosje mee. 
 
 
 

Vader GA Vader R1 Vader R2
Vader 

JVR/S

geitjes GA GA GA GA

bokjes GA GA GA GA

geitjes GA GA* GA* GA*

bokjes GA GA* GA* GA*

geitjes GA GA* JVR JVR

bokjes GA GA* JVR JVR

geitjes GA GA* JVR JVR

bokjes GA GA* JVR JVR

geitjes GA GA* JVR JVR

bokjes GA GA* JVR JVR

Moeder 

GA

Moeder 

R1

Moeder 

R2

Moeder 

JVR

Moeder S



Stamboekinspecties 2020 
Door de pandemie werden er natuurlijk geen keuringen gehouden waar normaal de meeste inspecties plaatsvinden. 
In de periode juni tot oktober was het aantal besmettingen op een lager niveau, waardoor het binnen de regels van 
het RIVM mogelijk was om stamboekopnames aan huis te verrichten. 
Dit leidde tot het mooie aantal van 13 voorlopig opgenomen bokken en 7 stuks definitief. Bij de geiten werden er 21 
gekeurd in stamboek, 1 in herkeuring en 6x R1. 
Uiteraard ligt dit aantal beduidend lager dan in eerdere jaren. 
 

      
 
      

Hoogst opgenomen geit: Hoogst opgenomen bok: 

  

Nooro’s Roza 26                                      AV 91 
H. Noordermeer, Heenvliet 

Hugo 5 van O’dam                        AV 89     
A. de Wild-van Maurik, Stampersgat 

 
Dierenbestand 
Het aantal levende dieren bij leden van 
de Fokcommissie Wit op 31-12-2020 
 
Volwassen bokken:   110 
Boklammeren:                 104 
Totaal:      214 
 
Volwassen geiten: 1127 
Geitlammeren:                  279 
Totaal:    1406 
 
Lammeren  
Aantal opgegeven lammeren in 2020: 
230 boklammeren en 358 geitlammeren 

 
 



Inteelt en verwantschap. 
De gemiddelde inteelt coëfficiënt is:    4,20% 
De gemiddelde AVK* is:    `89.02% 
 
*AVK is een Duitse term, die staat voor AhnenVerlustKoeffizient, ofwel voorouderschapsverlies 
 
De commissie blijft zich inzetten om dit lager te krijgen door veel voorlichting richting de leden te sturen en de 
proefdekking in het stamboek programma ZooEasy te promoten. 
Daarnaast zullen de nieuwe spelregels registratie Nederlandse Witte Geit hier zeker positief aan bijdragen. 
 
Topgeiten: 

  
Emma 18 van de Vriendsenhof 
G. Vriends, Deurne 

Liesje Do 7 
G. de Boer, Buitenpost 

 
 

10.000 KG melkgeit 
 
Corrie 184 
Fam. Groenveld, Wommels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vakblad Geitenhouderij 
In bijna elke uitgave van Vakblad Geitenhouderij kan men publicaties vinden van Fokcommissie Wit. 
De meest in het oog springende publicatie is de uitneembare bijlage van Witte Toppers waarin exterieur- en 
productiedieren uitgelicht en op een rijtje gezet worden. De rubriek Witfokker aan het woord is ook een van de zeer 
gewaardeerde onderwerpen. 
 
Website 
De website www.wittegeiten.org, die beheerd wordt door Teunie de With, werd weer door veel geitenfokkers 
bezocht om informatie op te zoeken. Dit jaar werden er geen foto’s van keuringen toegevoegd aan het webalbum. 
 
Bas Bierhof, bestuurslid Fokcommissie Witte geiten 
 
 

http://www.wittegeiten.org/


 

Jaarverslag Fokcommissie Toggenburger Geiten 
Van het bestuur 
Door de wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus, Covid-19 is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt 
door een nieuw coronavirus, zijn er vanaf half maart allerlei beperkende maatregelen ingesteld waardoor 
bijeenkomsten werden ontraden en later zelfs verboden. Hierdoor konden er geen vergaderingen of keuringen 
worden georganiseerd. De locatie voor de studiedag in Nieuwleusen was al toegezegd, maar we moesten helaas de 
voorbereidingen annuleren.  
Het bestuur vergaderde op 14 februari in Harderwijk en daarna was vanuit huis vergaderen het motto.  
Er is oplossingsgericht online in totaal zes keer via Whatsapp en Microsoft Teams vergaderd.  
Op deze manier zijn de lopende zaken behandeld, is het bestuursvoorstel voorbereid en het Fokreglement 
aangepast. Het bestuur wil in de toekomst vaker, maar korter, vanuit huis vergaderen; dit voorkomt lange reistijden. 
Het bestuur bestaat sinds november 2019 uit vier bestuursleden. 
 
Videokeuring voor bokken 
Het bestuur van de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden lanceerde in dit seizoen 
zonder keuringen het idee om een videokeuring voor bokken te organiseren, nadat ze eerst voor hun eigen leden 
een videokeuring voor geiten hadden georganiseerd, met als algemeen kampioen geiten: Suzanne 42. 
Ja wel, een Toggenburger geit die we kennen als één van de Modelgeiten. 
Deelname met boklammeren en bokken werd mogelijk gemaakt voor alle NOG leden, zowel CW als NCW. 
Vanuit heel Nederland was er belangstelling en in totaal zijn er 70 maximaal 1,5 minuut durende filmpjes ingestuurd  
en deze filmpjes zijn beoordeeld door 4 rasgebonden inspecteurs. Ook van 7 Toggenburger boklammeren, 5 
éénjarige Toggenburger bokken en 3 tweejarige Toggenburger bokken werden er videofilmpjes ingestuurd, en deze  
Toggenburger bokken zijn beoordeeld door rasgebonden inspecteur en keurmeester Doede de Jong.  
Tot onze verrassing werden er twee Toggenburger bokken tot Algemeen Kampioen uitgeroepen. 

 

Toggenburger boklam Ignis Dex    
(Floris van de Lage Landen x Suzanne 42) 

en 

   de 1,5 jarige Sweelhoeve Nadal  
(Ignis Brasero x Sweelhoeve Grietje 55) 

gingen met de eer strijken. 
 

Eigenaar van beide bokken is 
 Johan Vonk uit Meerkerk. 

 
 
Bestuursvoorstel Volbloed Toggenburger x Volbloed Toggenburger = Volbloed Toggenburger 
Tijdens de algemene ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger in november 2019 hebben we hier samen over  
van gedachten gewisseld en afgesproken dat het bestuur het voorstel JVR x JVR = JVR verder zou uitwerken en de  
voor- en nadelen met u zou delen.  
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat in de huidige tijd de voordelen groter zijn dan de nadelen. 
 
De belangrijke argumenten zijn: 
• De verplichte stamboekopname van bokken en in het bijzonder de voorlopige stamboekopname van  jonge bokjes 
is  al een aantal jaren niet volledig gelukt. 
• Voldoende genetische spreiding houden in de populatie. 
• Stamboekopname van bokken en geiten blijft bestaan, dus het kwaliteitskeurmerk blijft. 
• Behouden van de EU-stamboekerkenning en in lijn zijn met doelstelling SZH. 
• Huidige fokkerij omstandigheden. 
 
137 Toggenburger geitenfokkers hebben de uitnodiging tegelijk met een stemformulier ontvangen, daarvan hebben 
er totaal 46 hun stem uitgebracht: 39 stemmen VOOR, 6 TEGEN en 1 NEUTRAAL. 
Conclusie is dat 1/3 van de aangeschreven geitenfokkers hun stem hebben uitgebracht en dat dit voorstel met  
ruime meerderheid is aangenomen. 
 



JVR x JVR =JVR in het kort: 

o Volbloed Toggenburger x volbloed Toggenburger = volbloed Toggenburger. 
o De dieren geboren op of na 01-01-2021 uit de paring van JVR x JVR worden JVR. 
o De dieren met geregistreerde afstamming (GA dieren) geboren en geregistreerd in de periode vóór 01-01-2021 

blijven onveranderd GA. 
o Stamboekopname van bokken en geiten is niet meer vereist. 
o Stamboekopname blijft bestaan en is zelfs zeer gewenst voor zowel vrouwelijke als mannelijke (ouder)dieren. 
o De mannelijke nakomelingen van nog niet in het stamboek opgenomen moederdieren (dus niet afkomstig van 

een bokmoeder A of -B) mogen ingezet worden voor de fokkerij. 
o De predicaten KS, Bokmoeder A- en B blijven bestaan. 
o De predicaten Keurstamboek en Bokmoeder worden na fiattering van de melklijsten door de NOG toegekend.      

Het predicaat Bokmoeder B door het Bestuur Fokgroep. 
o De certificaten Modelgeit en Modelbok blijven bestaan. 
o Verruiming van de genetische spreiding van de Toggenburger populatie wordt na de aanpassing van het 

fokreglement hierdoor bewerkstelligd.  
o EU stamboekerkenning blijft behouden en deze aanpassing is in lijn met de doelstelling van de Stichting 

Zeldzame Huisdierrassen. 

Vervolgens hebben wij het NOG bestuur verzocht om tijdens de eerstkomende Algemene Ledenvergadering van de 
NOG  dit besluit te bekrachtigen. De wijziging van het fokreglement, dat intussen is aangepast, gaat per 01-01-2021 
in werking.  
 
Hieronder treft u het schema aan met de regels die vanaf 01-01-2021 worden gehanteerd. 

  
 
Verbinding met de NOG 
o Er is dit jaar dispensatie/vrijstelling verleend voor de voorlopige- en definitieve opname van boklammeren en 

éénjarige bokken. 
o In 2020 zijn er door de Fokgroep Toggenburger geen opnamedagen of huiskeuringen georganiseerd. 

 
Fokboek  
In 2018 is het laatste fokboek/supplement verschenen. Inmiddels zijn er voor het stamboekprogramma ZooEasy  
per 01-01-2021 al 169 fokkersaccounts uitgegeven en de verwachting is dat de fokkers en belangstellende NOG-
leden hun informatie uit dit stamboekprogramma gaan betrekken. Voorwaarde is wel dat de gegevens door u als 
fokker en eigenaar duidelijk, volledig en snel aangeleverd worden. 
 

‘Wilt u ook een account voor ZooEasy? Bent u lid van een vereniging van de NOG en wilt u toegang tot het nieuwe 
stamboekprogramma? Dat kan zonder bijkomende kosten! Stuurt u dan, met het mailadres waarop u in de toekomst  
ook uw digitale afstammingspapieren wilt ontvangen, een e-mail met het verzoek om een eigen account in ZooEasy 
aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten 
geregistreerd staan (of uw lidnummer)’. 
 

mailto:beheer.NOG.zooeasy@gmail.com


Voorkomen van inteelt 
Met het in gebruik nemen van het stamboekprogramma ZooEasy 
kunnen we beschikken over alle gegevens die bekend zijn van de 
(ouder)dieren, de afstammingen en daarnaast kunnen de 
verwantschapspercentages tussen dieren van een proefparing  
worden berekend en daarmee kan inteelt beheerst/verkleind worden.  
  
Inteelt coëfficiënt  
Inteelt coëfficiënt is het % DNA binnen één dier dat afstamt  
van gemeenschappelijke voorouders. Deze loopt van 0 tot 100%.  
Van de 819 levende in het stamboekprogramma per 1 januari 2021 
bekende Toggenburger dieren is het gemiddelde inteelt 
coëfficiënt 8,62%.  
 
AVK = Ahnen VerlustKoeffizient, oftewel het voorouderschapsverlies  
100% betekent in 5 generaties geen dubbele dieren. 5 generaties omvat 62 voorouders. 
Het AVK van gemiddeld 80% betekent dat er op die 62 voorouderplekken 50 unieke dieren aanwezig zijn, dit is 
berekend met de gegevens van de 819 levende Toggenburger dieren die op 1 januari 2021 bekend zijn in het 
stamboekprogramma ZooEasy.  
 
Scrapie genotypering 
Scrapie is een besmettelijke neurologische aandoening die bij geiten in Nederland zeer zelden voorkomt. 
Sinds september 2019 is het mogelijk via genotypering de (on)gevoeligheid voor scrapie bij geiten vast te stellen aan  
de hand van bloedonderzoek. Genotypering kent een aantal grote voordelen ten opzichte van het koppenonderzoek 
(van een aangeleverd dood dier), het is snel en eenvoudig uit te voeren bij het levende dier. Dit maakt enerzijds  
gerichte fokkerij mogelijk op scrapie-ongevoeligheid en anderzijds leent het zich voor onderzoek op individueel 
geselecteerde dieren ten behoeve van export en intraverkeer. In juli 2020 is de Europese regelgeving zodanig 
gewijzigd dat geiten die tenminste één D of een S hebben op codon 146 of tenminste één K hebben op codon 222, 
dus 146S,  
146D of 222K, worden beschouwd als scrapie-resistent en mogen deelnemen aan de handel tussen EU-lidstaten. 
Binnen de Nederlandse populatie komt 222K relatief vaak voor bij Toggenburger dieren. 
De eerste gunstige uitslagen van de genotypering scrapie bij Toggenburger dieren zijn inmiddels al vermeld in 
ZooEasy. 
 
Genenbank 
“De dierlijke genenbank is een unieke bron van genetische diversiteit voor 
fokkerij en onderzoek. CGN (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) 
bewaart meer dan 300.000 doses sperma bij - 196° Celsius in vloeibare 
stikstof. Op verzoek van rasorganisaties verstrekt CGN materiaal uit deze 
collectie ter ondersteuning van fokprogramma’s van zeldzame rassen en  
voor de ontwikkeling en aanpassing van rassen op lange termijn.  
Ook in geval van calamiteiten kunnen fokkers en rasorganisaties teruggrijpen 
op deze collectie, bijvoorbeeld wanneer een ras is verdwenen na een ziekte 
uitbraak.” 

Van eerder geselecteerde bokken is sperma verzameld om hun 
fokmateriaal veilig te stellen in de genenbank van het CGN.  
Met het oog op genetische diversiteit is deze lijst van totaal 15 
Toggenburger bokken zo samengesteld, dat de combinatie van deze 
bokken samen, zorgt voor de minste inteelt in de volgende generatie.  
 
Fokkerij en stamboekregistratie 
Het aantal uitgegeven predicaten en certificaten is ongewijzigd doordat er geen keuringen werden georganiseerd en  
er geen stamboekopnamen bij Toggenburger dieren werden uitgevoerd. 
 
Modeldier: De regel blijft bestaan dat eigenaren van stamboekdieren die voor algemeen voorkomen ≥ 90 punten 
voor Algemeen Voorkomen hebben behaald tijdens een stamboekopname of herkeuring hiervoor een certificaat 
kunnen krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen bij het bestuur van de Fokgroep (en een 
kopie van het laatste keuringsrapport en een kwalitatief goede en recente foto van het bewuste dier meesturen). 

https://www.wur.nl/web/show/id=821228/langid=43


Bokmoeder B: De eigenaar van een nieuwe bokmoeder B moet dit predicaat vóór 1 oktober bij het bestuur van de 
Fokgroep aanvragen, waarna het predicaat na goedkeuring wordt verleend (een kopie van het laatste 
keuringsrapport meesturen). 
 
Trend in de fokkerij 

 
Website 
De website www.toggenburger.nl bevat veel informatie voor de geïnteresseerde geitenhouders.  
Er worden met regelmaat lijsten met de aanwezige dieren binnen het stamboekprogramma ZooEasy op de website 
geplaatst en zo hopen we het bokken- en bokmoedersupplement te kunnen vervangen.  
Daarnaast wordt er door webmaster Corrie Hoorweg informatie geplaatst en er worden foto’s toegevoegd of 
verwisseld met opnamen uit het heden én het verleden om de website zo actueel mogelijk te houden.  
Vanuit bijna alle landen van de wereld weten de bezoekers de website te vinden en zij maken gebruik van de 
vertaalfunctie. 
 

 
Voor meer informatie: www.toggenburger.nl 
 
 

 
 
 
 

http://www.toggenburger.nl/
http://www.toggenburger.nl/


Jaarverslag Fokcommissie Bonte  geiten  

Door hele Corona gebeuren een geheel afwijkend verslag t.o.v. “normale jaren”. Geen voorjaarsvergadering en geen 
fokkersbezoek, tevens alle keuringen afgelast. Gelukkig door de welwillendheid van een aantal inspecteurs, toch 
samen met fokgroep Wit de nodige stamboekopnames gebeurd in den lande bij fokkers thuis. Tevens nog enkele 
huiskeuringen bij met name de grotere houders. Hartelijk dank hiervoor Inspecteurs ! 

Via mailing toch nog een filmkeuring kunnen organiseren, waar best nog veel aan hebben deelgenomen. Zie 
uitslagen in de geitenhouderij. Tevens nog een stemming op deze wijze georganiseerd, waarbij duidelijk met bijna 
unaniem gekozen werd voor jvr x jvr = jvr. Dus vanaf heden is dit met terugwerkende kracht per 1-1-20 de regel. Dit 
heeft m.n. met de Europese regelgeving te maken. Ook werden er twee nieuwe bestuursleden gekozen, te weten 
Henk Dominé en Bert Schottert.  Dank aan deze heren, om ons te willen versterken. Aftredend voor 2020 was Jan 
Poppelaars, die jaren zich heeft ingezet voor Bont. En voor 2021 verlaat Cees Brouwer ons gezelschap, die het niet 
meer kon combineren met zijn andere bezigheden. We hopen hier nog een keer passend afscheid van te kunnen 
nemen. Wie de nieuwe secretaris gaat worden moet nog uitgemaakt worden, mogelijk gaat Henk Dominé dit 
proberen. Met een beetje hulp komen we weer een heel eind. Ook blij dat Henk Bierhof als ras specialist ons nu 
ondersteund, een goede hulp. In augustus zijn we gelukkig bijna voltallig nog een keer bij elkaar geweest op ruime 
afstand in de Kiekmure. Dit deed ons allemaal wel weer goed, en gelukkig allemaal nog gezond. 

Buiten het gezichtsveld scoorde een geit van Klaas Dominé 1000 kg vet en eiwit, een hele prestatie, 

En tevens van Jan Poppelaars haalde Marleen P 10000 kg melk in 2331 dagen met 4,08 vet en 3,19 eiwit en nog een 
topper Jessica P met 1060 kg vet en eiwit. Vanaf hier alvast “Hulde” fokkers en toppers en hier komt zeker nog een 
huldigings vervolg op, zodra het kan. 

Vanwege de Corona regels is er door Bont tevens permissie verleend om dit jaar met niet opgenomen dieren (wel 
stamboek of minimaal jvr) te fokken. Door de nieuwe regel van jvr x jvr = jvr blijven deze nakomelingen gewoon als 
jvr te boek staan. 

We hopen in 2021 toch weer een fokkersdag te kunnen organiseren, waarbij het fokdoel/ verbeterpunten opnieuw 
besproken kunnen worden, en waaruit we de vervolg doelen kunnen gaan opstellen. Persoonlijk zie ik duidelijke 
verbeteringen in uier kwaliteit en dit werd ook door de inspecteurs opgemerkt. Ook de belangstelling voor bont is 
groeiende en dat is mooi. 

De Melkemahoeve heeft deelgenomen aan een pilot van de Gez. Dienst vanwege de Europese wijzigingen in export 
voorwaarden. Dit gaat met name om de scrapie Genotypering. Gelukkig werd er in bont reeds de nodige juiste 
typering gevonden( in tegenstelling tot wit). Dit geeft Bont dus weer een  voorsprongetje op Wit, maar we zijn nog 
niet zover als Toggenburger.  

Vergaderingen met het Nog zijn /waren geannuleerd en/of via beeldbellen gedaan. 

Helaas kwamen de uitnodigingen vrij laat en is er nog niet voor gekozen om nu lekker op de bank, dit op een avond 
te organiseren.  Als je dit toch thuis doet, kan dat prima en het is al jaren een crime om bestuursleden te vinden, die 
tijd kunnen maken op zaterdag. (in ieder geval bij Bont) Hopelijk keert het tij nog een keer. 

Johan Holtrop, Voorzitter Fokcommissie Bonte geiten 

 Statistieken Bont 

  



Jaarverslag Fokcommissie Nubische geiten 

 

Bestuurssamenstelling Nubische fokgroep 

Voorzitter Ivar ten Tuijnte sinds 5-2-2010 

Secretaris Karin de Haas sinds 1-1-2006 

Bestuurslid Erik Roelofsen sinds 6-4-2019 

Bestuurslid Peter Suijdendorp sinds 6-4-2019 

Bestuurslid Lisa van Heijningen sinds 6-4-2019 

Bestuurslid Shirley Roosen-Wever sinds 6-4-2019 

Website onderhoud en beheer Erik de Haas sinds 1-1-2006 

 

Bestuursvergadering  
Op 27 februari 2020 heeft het bestuur vergaderd bij Karin in Rijkevoort. Aanwezig waren Lisa van Vliet-van 
Heijningen, Peter Suijdendorp, Erik Roelofsen, Ivar ten Tuynte en Karin de Haas, Shirley Roosen-Wever kon helaas 
niet deelnemen. We hebben besloten om de fokkers die aan de melkcontrole doen om deze te benaderen en de 
laatst afgesloten lijst ons toe te sturen. Op het programma stond de voorbereiding voor de ledenvergadering op 4 
april in Heeten. Helaas kon deze door Corona niet doorgaan en hebben we besloten om de reeds gemaakte 
presentatie te delen met de leden. De geplande presentatie door Lisa van Vliet-van Heijningen hebben we dus 
moeten missen. Ook de landelijke keuring op de Dag van het Schaap 6-6-2020 en de geplande opnamedag in het 
najaar van 2020 zijn niet doorgegaan door de omstandigheden. Daarnaast hebben we de taken binnen het bestuur 
de revue laten passeren en gekeken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Erik Roelofsen heeft voor het bestuur een 
WhatsApp groep aangemaakt waardoor de bestuursleden we elkaar op de hoogte kunnen brengen en houden.  

Digitaal vergaderen……………………….. 

Een tweede bestuursvergadering hebben we 

via Zoom gehouden op 30 september 2020. 

Het voltallige bestuur kon “inloggen” en aan 

de hand van een presentatie met agenda 

konden we de vergadering houden.  

 

Via een vriendin van Mary van der Beek (overleden in 2018) zijn 

wij in het bezit gekomen van een groot aantal (Nubische) geiten 

boeken.  

Op een komend live overleg met onze leden zullen we deze 

verloten onder de aanwezigen.  

Het overleg van de NOG met ons, gepland op 24 oktober is komen 
te vervallen. We hebben ook nagedacht hoe we als bestuur het 
contact met onze fokkers kunnen onderhouden, bijvoorbeeld met 
een groepsapp? Dan zal iedere individuele fokker toestemming moeten geven i.v.m. AVG.  
Als bestuur zullen hier nog over nadenken wat een goede weg is. Wat betreft Zooeasy is de vraag wat we missen aan 
informatie, en hoe we kunnen stimuleren dat er meer dieren met foto’s toegevoegd worden.  
Lisa geeft aan dat haar invulling binnen het bestuur onzeker is. Zij gaat met man en kinderen in 2021 verhuizen naar 
Duitsland. En Ivar geeft aan eveneens eens te willen stoppen als voorzitter. Wie zou deze functie over willen nemen? 
Wat als Theo stopt als ras specialist? Erik heb  jij interesse, met jouw kennis als keurmeester? Karin: binnen het 
secretariaat zijn vele taken. Karin geeft aan dit graag met 2 personen te willen delen. Zeker met name in de tijd van 
keuringen, vergaderingen, bijeenkomsten zou het prettig zijn om een aantal taken met z'n tweeën te doen. Zo zijn er 
ook binnen het bestuur continuïteit aandachtspunten die we moeten opvolgen. 



Videokeuring 

Een aantal fokkers heeft deelgenomen aan de bokken videokeuring. Kampioenen zijn geworden: 

Butterfly Jannyk NL100184891735  

Geb: 21-02-2020  

V: Mineshop Aayden  

M: Butterfly Evangeline  

F/E: H. Mulder, Jubbega  

Opmerkingen jury:  Iets meer lengte zou het bokje niet misstaan, 

licht overbouwd, kruis licht hellend. Goede benen en een soepele 

stap. 

 

Lorenzo van Stal Suijden NL100187190727  Geb: 30-03-2018  

V: Kevinson van Stal Suijden  

M: Kimbralee van Stal Suijden  

F: P. Suijdendorp, Waardenburg  

E: L. van Vliet - van Heijningen, Ter Aar  

Opmerkingen jury: Goed neusprofiel, veel lengte, juiste 

verhoudingen. Bovenbouw mocht iets vaster en inhoud iets 

ruimer. Iets vastere linker achterkoot is gewenst (oorzaak 

bekappen bal van de zool?). Voldoende lange stap. 

Inspecties van Nubische geiten  
Door Corona en het risico dat mensen besmet raken door onderling contact hebben we besloten om in 2020 geen 
opnameactiviteiten met onze inspecteurs te ontplooien. En door de fokkerijregel JVR X JVR = JVR was er ook geen 
enkele reden om hier acties te ondernemen, de fokkers kunnen vooruit, ook zonder een opgenomen bok of geit. 
Onze vijf Nubische inspecteurs zijn Theo van der Meer, tevens ras specialist, Renske Ponne, Doede de Jong, Herman 
Hoekstra en Henk Bierhof. Uitsluitend zij, en dan ook minimaal met zijn tweeën, zijn gemachtigd om Nubische geiten 
in Nederland op te nemen, dit staat ook in het actuele fokreglement 2018. Helaas blijkt/bleek dit onvoldoende 
bekend bij de fokker(s). Tijdens de bestuursvergadering hebben we het hier uitgebreid over gehad. 

In memoriam 
Een heel fijne geitenman is niet meer onder ons. Op vrijdag 30 oktober 
2020 is Rinus den Ouden op 90-jarige leeftijd overleden. Van jong af aan is 
Rinus opgegroeid met geiten. Veertig jaar geleden, toen zoon Hennie van 
zijn opa een landgeit met lam kreeg, zijn ze echt gestart met de geiten, op 
een fijne plek vlakbij huis. Eerst met Witte geiten en later Nubische en 
daarmee was Rinus ook één van de grondleggers van het fokken van 
Nubische geiten in Nederland. Naast NOG-keurmeester is hij in 1999 ook 
nog benoemd tot voorzitter van de Fokgroep Nubische Geiten. Met zijn 
karakteristieke witte pet hebben wij hem op vele NOG-vergaderingen en 
keuringen mogen ontmoeten.  Altijd vriendelijk met aandacht voor 
iedereen en open voor een fijn gesprek, en tot het laatst toe actief met de 
geiten. Wij zullen Rinus missen. En wij zijn blij dat zoon Hennie met de 
Nubische geiten doorgaat.  

 

Scrapietesten met bloedonderzoek 
Het bericht van de GD eind 2020 dat er een methode is ontwikkeld om 
geiten via bloedonderzoek te laten controleren op DNA en daarmee op allelen die scrapie ongevoelig zijn gaf hoop 
voor onze leden om in staat te komen om geiten te kunnen exporteren. Er is nog steeds veel interesse vanuit het 
buitenland voor onze Nubische geiten en helaas kan niet iedere fokker het zich permitteren om dieren te slachten en 



koppen te laten onderzoeken door de gezondheidsdienst. Na bekend worden van de methodiek hebben zeven 
fokkers vijfendertig geiten laten controleren en hadden allen de genotypering 142II/146NN/211RR/222QQ en kwam 
het voor scrapie ongevoelige allel niet voor. 

Melklijsten 
In 2020 hebben Janny de Jong, Goffe de Boer en Peter Sijdendorp met éénentwintig geiten deelgenomen aan de 
melkcontrole. De resultaten zijn te zien in het totaaloverzicht van alle melklijsten.  

Overzicht Nubische geiten in Nederland per 31 december 2020 (2019) 

Aantal fokkers met Nubische geiten: 52 (62) 
Aantal Nubische geiten:  305 (357) 
Aantal Nubische bokken:  72 (101) 
Geiten geboren in 2020:  107 (153) 
Bokken geboren in 2020:  76 (117) 

De terugval in aantallen heeft met name te maken met een uitgebreide screening van ledenlijsten en geiten in 
ZooEasy. Het blijkt dat fokkers niet weten dat de registratie van geiten in het I&R systeem van de overheid of van de 
GD niet gekoppeld is met dat van onze vereniging in ZooEasy. Door extra aandacht aan de verenigingen en hun leden 
en geiten is er sprake van een ogenschijnlijke terugloop. 

Website 

Onze fokgroep website https://www.nubischegeiten.org werd ook in 
2020 goed bezocht. Sinds de start van de website in december 2012 
zitten we nu op 162.500 bezoeken, het afgelopen jaar hadden we 
20.000 “hits”. Veel fokkers delen ook hun belevenissen met hun geiten 
via facebook, Instagram etc. en daarmee is het mooi om te zien 
hoeveel plezier mensen aan hun geiten beleven. 

 

 

Inteelt 
Aangezien we afgelopen jaar géén 
direct overleg met de fokkers gehad 
hebben is dit punt niet uitgebreid 
besproken. Wel hebben we van Theo 
een analyse gekregen die precies tot 
op detailniveau, per fokker aangeeft 
wat de situatie is.  

 

 

Berekenen van de inteelttoename, de zogenaamde ∆F: ∆F = (huidige inteelt –inteelt vorig jaar) / inteelt vorig jaar.  

De FAO van de VN hanteert de volgende regels m.b.t. een acceptabele ∆F: 

•ΔF > 1%: met uitsterven bedreigd 

•Aanbevelingen in de praktijk:  

blijf ruim onder de 1% 

•Streef naar onder de 0,25% 

•Tijdelijke verhoging tot 0,5%  

is aanvaardbaar 

 

Op deze materie zullen we in 2021 dieper in gaan. 

 

Ivar ten Tuijnte, Voorzitter Fokcommissie Nubische geiten 

Aantal fokkers 
Gemiddelde 

AVK 
Aantal unieke 

voorouders 
Gemiddelde 

inteeltcoëfficiënt 
Aantal 
dieren 

56 0,8578 53,1836 0,0436 433 

https://www.nubischegeiten.org/


Jaarverslag Fokcommissie Nederlandse Boergeit 

 
Inleiding 
2020 startte als ieder jaar: jonge lammeren werden verwelkomd en activiteiten en beleidsvoorstellen voor 2020 
werden voorbesproken in het bestuur van de fokcommissie, ter voorbereiding op de fokkersbijeenkomst. Vanaf 
maart kwam de wereld in de ban van de Covid-19 pandemie, wat het hele jaar 2020 een enorme weerslag had op 
ieders dagelijks leven. Ook in de stamboekfokkerij had het zijn weerslag. Ale gebruikelijke activiteiten waarbij 
grotere groepen mensen bijeenkomen werden gecanceld. Voor het eerst werd voorzichtig ervaring opgedaan met 
digitaal vergaderen en met videokeuringen. Binnen de fokcommissie Nederlandse Boergeit werd getracht de 
onderlinge contacten levend te houden door verschillende initiatieven. Bijgaand document doet hiervan verslag. 
 
App-groep NOG-boergeitfokkers 
Om een laagdrempelige communicatie met de liefhebbers van de boergeitenfokkerij te kunnen onderhouden startte 
het bestuur een appgroep. 30 fokkers meldden zich hiervoor aan.  
Veel informatie werd op deze wijze gedeeld met de fokkers. De reacties van fokkers zijn enthousiast. 
 
Digitale fokkersbijeenkomst 
30 fokkers van het Boergeitenras kwamen op 31 maart ‘virtueel’ bijeen om het jaar 2019 te evalueren en activiteiten 
en beleid voor 2020 voor te bespreken. Er was op voorhand een presentatie gedeeld via de website 
www.boergeiten.org. Door te communiceren via de appgroep kon dia voor dia behandeld worden en werden zaken 
tot een besluit gebracht. Ons oudste bestuurslid Paul van de Bunt werd herkozen voor 4 jaar in het bestuur van de 
fokcommissie. Zoals gebruikelijk werden de stamboekopnames van het voorgaande jaar 2019 besproken aan de 
hand van grafieken, die 2019 afzetten tegen eerdere jaren. Het aantal opnames was heel groot in vergelijking met 
eerdere jaren, ondanks het feit dat eerder gestopt werd met het stellen van exterieureisen voor bokken en 
bokmoeders, waarmee fokkers een maximale vrijheid kregen naar eigen inzicht te fokken. Dit geeft aan dat we in de 
boergeitenclub te maken hebben met fokkers die, ook als fokkerijregels níet gekoppeld zijn aan inspectieresultaten, 
het belang inzien van een onafhankelijke beoordeling van de dieren en de sportieve competitie die dit met zich 
meebrengt. De hoogst opgenomen geit en bok werden geëerd met een vermelding in de nieuw opgezette “Hall of 
Fame”. Ook de winnaars van de landelijk georganiseerde keuringen 2019 werden geëerd. Besloten werd dat voor de 
NCW-fokkers de keuring in Opmeer aangewezen wordt als landelijk toegankelijke keuring. Een ander belangrijk 
agendapunt in deze bijeenkomst was het vaststellen van meerdere predicaten voor de Nederlandse Boergeit. Naast 
het al bestaande stamboek predicaat voor beide rassen werden de volgende in het leven geroepen voor geiten: 
Keurstamboek (KS), Topgeit (TG) en Stergeit (*). Voor de mannelijke dieren vond uitbreiding plaats met twee 
predicaten: Keurbok (KB) en Elitebok (EB). De vastgestelde eisen hiervoor zijn terug te vinden in het vernieuwde 
fokreglement op de eerder genoemde website. Verder werd vastgesteld dat zowel de rasstandaard (waarin nog een 
aantal open eindjes zitten, denk vooral aan maatvoering) als het TrueType aan vernieuwing toe zijn om beter aan te 
sluiten met de in 2017 vastgestelde nuancewijzigingen in type en om de in de rasstandaard genoemde 
maatvoeringen, die inmiddels te evalueren zijn, te verwerken. Een uitgewerkt voorstel hiervan wordt in 2021 
besproken met de fokkers. 
 
Bokken video-keuring Lexmond 
Voor het eerst in de geschiedenis van haar bestaan organiseerde de kring Vijfherenlanden en de Alblasserwaard een 
videokeuring voor bokken met vrije inschrijving, waardoor het ook voor het eerst in vele jaren mogelijk was CW en 
NCW-dieren in één competitie te zien. Er werden rond de 70 bokken vanaf het scherm beoordeeld door 4 
keurmeesters. De kwaliteit van de opgenomen video’s was heel behoorlijk, in de toekomst mag nóg meer nadruk 
gelegd worden op de camerapositie, die soms te hoog was waardoor bovenop de dieren gekeken werd. Van de 70 
bokken waren er 13 van het boergeitenras.  Bij de boklammeren werd Niko 2 B20 kampioen (F/E: Fam den Braber, 
Leerdam) terwijl Krupers Eduard B20 zich reservekampioen mocht noemen (F: Th. Van der Meer, Haarle, E: A. 
Plender, Oldebroek). Bij de bokken mocht de ruim 1½ -jarige bok Knoalster Paddy zich kampioen noemen (F: E.A. 
Kupers, Nieuwe Pekela, E: Fam den Braber, Leerdam) terwijl de twee weken jongere bok Koen reservekampioen 
werd (F/E: A-M. Blokland, Noordeloos).  
 
 
 
 
 
 

http://www.boergeiten.org/


Op de vier onderstaande foto’s worden de vier bokken getoond. 
 

Krupers Eduard B20, NL100127090825 
09-01-2020 
Eduard toont een brede kop met een licht rond neusprofiel. Veel 
breedte, de kruisligging mocht iets vlakker en bilspier mocht langer en 
ronder. De benen worden goed gebruikt, maar de koten mochten een 
tikje vaster. 
V: Topknot Quantum NL100127390802 
M: Billy B4 NL100149347873 
 
 

 
Niko 2 B20, NL100136953368  
03-01-2020 
Met afstand was Niko 2, met zijn brede kop en ronde neusprofiel de 
kampioen. Hij toont veel breedte en mocht een tikje vaster in de 
bovenbouw. Hij laat een lange, íets rechte maar redelijk gevulde 
bilspier zien. Het op het eerste gezicht sterke beenwerk was in gebruik 
helaas matig te beoordelen doordat de bok in het filmpje nagenoeg 
stilstond. 
V: Dalbury Edra NL100127290805  
M: Blesko B16 NL100132041348 
 

 
Koen, NL100183827601 
10-1-2019 
Type: Koen toont een licht rond neusprofiel, de bouw is vast. De 
bilspier is voldoende lang en gevuld, iets meer ronding zou gewenst 
zijn. Het beenwerk is hard en droog, de stand van de achterbenen is 
iets krom. In gebruik laat de bok een voldoende lange stap zien. 
V: Willem 2 van de Kade, NL101632133432   
M: Sietse, NL100125347935 
 
 
 
 
Knoalster Paddy, NL100144051777 28-12-2018 
Paddy toont een fraaie ronding in het neusprofiel en een voldoende 
lange middenhand. De bovenbouw zou even wat vaster mogen. De 
lange, iets ronde bilspier zou nog iets meer vulling mogen hebben. Hij 
combineert hard en droog beenwerk met sterke koten. Voor zien we 
een licht Franse stand en achter is hij licht hakkig, wat goed gemaakt 
wordt met een ruime stap. 
V: Knoalster Nagib, NL100144251632 
M: Knoalster Jody, NL100025751235 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stamboekinspecties 
In 2020 konden door de Covid-19 pandemie geen bijeenkomsten georganiseerd worden waarbij grotere groepen 
mensen bijeen komen. Daardoor konden geitenkeuringen niet doorgaan, waar normaal gesproken het leeuwendeel 
van de stamboekopnames plaatsvindt. In de periode juni t/m oktober was het aantal besmettingen op een lager 
niveau, waardoor het binnen de regels van het RIVM mogelijk was onder toepassing van een duidelijk protocol 
stamboekopnames aan huis te gaan verrichten. Hiervoor gingen de boergeitinspecteurs 3 dagen rond langs de 
verschillende boergeit-fokkers die zich hiervoor hadden opgegeven. Dit leidde tot een mooi aantal opnames. 

 
Bij de bokken zagen we 15 voorlopige opnames (79 tot 87 met een gemiddelde van 82,4 punten),  
9 definitieve opnames (79 tot 89 met een gemiddelde van 83 punten) en 2 herkeuringen (86 en 87 met een 
gemiddelde van 86,5 punten). Bij de geiten zagen we 22 stamboekinspecties (78 tot 88 met een gemiddelde van 84,4 
punten) en 7 herkeuringen (80 tot 89 met een gemiddelde van 84,7 punten). 
 
Hoogst opgenomen bok en geit 
 

De hoogst opgenomen bok 2020 is Knoalster Paddy 
NL100144051777, geb 28-12-2018 
KH  78 cm 
SO  108 cm (verh. 1,38) 
OAO  32 cm 
AV  89 pnt 
TY  89 pnt 
Ontw  87 pnt 
BW  88 pnt 
Besp  90 pnt (5-5-4/4/4) 
V: Knoalster Nagib, NL100144251632 
M: Knoalster Jody, NL100025751235 
F: E.A. Kupers, Nieuwe Pekela 
E: Fam. Den Braber, Leerdam 

 
De hoogst opgenomen geit 2020 is Dalbury Elle (ET), 
NL100127890807, geb 01-02-2018 
KH  66 cm 
SO  96 cm (verh. 1,45) 
OAO  25 cm 
AV  89 pnt 
TY  90 pnt 
Ontw  86 pnt 
BW  87 pnt 
Besp  89 pnt (4-4-4/4/4) 
V: Micathel Valentino, MHCFL5016 
M: Micathel Fitzgerald, MHCFL5015 
F: I. Johnsson, Dalbury Lees 
E: Th. Van der Meer, Haarle 

 



Fokreglement 
Het fokreglement werd aangepast met de verwerking van de predicaten. Afgesproken werd in 2021 met een 
voorstel te komen voor het updaten van de rasstandaard op de eerder vastgestelde nuancewijzigingen. 
 
Cijfers en feiten inteelt en verwantschap 
In Q4 van 2020 zijn cijfers van de populatie boergeiten in beeld gebracht. 
Het aantal levende dieren in de boergeitpopulatie was 470. Hiervan zijn 374 vrouwelijk en 96 mannelijk. Het aantal 
aan het jongveeregister toegevoegde bokjes was 102, het aantal geitlammeren 118. De gemiddelde 
inteeltcoëfficiënt van de 470 dieren is 2,95%, de gemiddelde AVK is 86,92%. 
 

 
Belangrijk is hoe het gesteld is met de toe- of afname van de 
inteeltcoëfficiënt, de zogenaamde ∆F.  
 
Na een spectaculaire afname van de ∆F tussen 2010 en 2017 
is er nu weer sprake van een toename. Dit is niet wat we 
willen; liefst blijven we onder de groene lijn om uit de 
gevarenzone te blijven. Het in 2018 geïmporteerde verse 
bloed kan hier de komende tijd in gaan bijdragen. Daarnaast 
worden geen stamboekeisen gesteld aan fokdieren, 
waarmee de grootst mogelijke diversiteit in fokkerij 
nagestreefd wordt.  

 
 
 
DNA-profiel scrapie-resistentie 
In 2020 is het mogelijk geworden via de Gezondheidsdienst voor Dieren het DNA van geiten te laten onderzoeken op 
resistentie tegen het ontwikkelen van scrapie, een zoönose die het handelsverkeer van geiten binnen Europa aan 
strenge voorwaarden onderwierp. Om te mogen exporteren moest de fokker meedoen aan het zogenaamde 
“koppenonderzoek”, waarbij de hersenen van dode volwassen dieren periodiek onderzocht werden. Voor de 
kleinere hobbyfokker geen haalbare kaart. De ziekte komt in Nederland bijna niet voor. Op een enkel bedrijf werd 
meer dan 20 jaar geleden enkele positieve dieren gediagnosticeerd. Motivatie om nu mee te doen aan het 
onderzoek is desondanks tweeërlei: meewerken aan het toewerken naar een resistente populatie in Nederland en 
het verwerven van de mogelijkheid individuele resistente geiten aan te kunnen bieden voor export. 
 
Bij boergeiten werden tot nu toe mutaties gevonden op codon 146 van het PrP-gen van de wilde vorm (146NN, niet 
resistent) naar mutatievormen 146NS (heterozygoot resistent) en 146SS (homozygoot resistent). Ook mogelijk maar 
nog niet gevonden zijn 146ND en 146DD. Al deze dieren kunnen, zodra ook de TRACES-certificaten binnen Europa 
bijgewerkt zijn (naar verwachting op zijn laatst op 21 april 2021 wanneer de nieuwe Animal Health Law van kracht is) 
binnen Europa deelnemen aan het intraverkeer en derhalve geëxporteerd worden. 
 
Bij het schrijven van dit jaarverslag was (in 3 maanden tijd) reeds 20% van de populatie onderzocht waarbij de 
volgende resultaten gebleken zijn: 
 

 Aantal onderzochte bokken Aantal onderzochte geiten 

146 NN 8 (9%) 23 (25%) 

146 NS 10 (11%) 26 (29%) 

146 SS 7 (8%) 17 (19%) 

 
Dit prachtige resultaat (66% van de dieren resistent) zal de boergeitfokkers in staat stellen met voorzichtigheid en 
beleid (voorkomen van een te grote toename van verwantschap binnen de populatie) naar een resistente populatie 
toe te fokken. 
 
 Theo van der Meer, Voorzitter Fokcommissie Nederlandse Boergeit 
 
 



 


