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Door de grote manege deuren kwamen de mensen binnen in de nog koele manege hal.
In een hoek van de rijhal stonden de geiten en bokken die meegebracht waren door de
heer Brinksma, de heer Poelstra, mevrouw Ponne en de heren Terpstra en Nauta.
De dieren stonden rustig op stro en werden nog even verzorgd door hun eigenaren die zo
nu en dan aangesproken werden door de eerste bezoekers van de Toggenburgerstudiedag
van 2012.
Rond 10 uur werd iedereen van harte welkom geheten door de voorzitter op de
Toggenburger Studiedag van 2012.
De aftrap werd gedaan door de
bespreking van de modelgeit Kina 103
die van een van de oudere bloedlijnen
van Nederland stamt,
een stam die bekend staat om de
excellente uiers !
Daarna werden de aanwezigen door de
secretaris van de Stichting Zeldzame
Huisdierrassen ingelicht over het nieuwe
paraplu bestand van de stichting.
Dit bestand moet doormiddel van een
vlag (merktekentje) in de centrale
database (van de overheid) gaan
aangeven welk dier behoort tot een zeldzaam Nederlands huisdier ras. Door zichtbaar te
maken waar de zeldzame rasdieren zich bevinden kan er bij de uitbraak van een
veeziekte dan snel duidelijkheid zijn om welke dieren en rassen het gaat. Hierdoor kan er
vervolgens worden gezocht naar een passende oplossing zodat er in de toekomst geen
zeldzame rasdieren meer zonder pardon worden geruimd.
Er wordt met alle aanwezige afgesproken dat alle stamboek Toggenburgers in de
toekomst automatisch in dit bestand terecht komen. Mocht de eigenaar hier echter
bezwaar tegen hebben dan zal de eigenaar dit zelf kenbaar moeten maken bij de stichting
zeldzame huisdierrassen. Het meewerken/deelnemen aan het “paraplu” project brengt
geen extra kosten met zich mee.

Na het bespreken van het “paraplu” bestand wordt de
eerste erkenning uitgereikt voor een erkend fokcentrum
zeldzaam huisdierras. De heer van Burgsteden ontvangt
voor zijn Nederlandse Toggenburger geitenfokstal
“de Voorpost” te Eesveen de erkenningsplaat van de
Stichting zeldzame huisdierrassen. Met het gebruikelijke
applaus en een wel gevatte grap neemt hij deze erkenning
in ontvangst. Hij hoopt doormiddel van de erkenning tot
fokcentrum, nog veel mensen kennis te kunnen laten
maken met de gebruikswaarde en mooie verschijning van
de Nederlandse Toggenburgergeit.
Na de Pauze word er aandacht besteed aan de afstamming
en de beoordeling van de meegebrachte geiten en bokken.
Ook wordt ons als toehoorders duidelijk dat zowel de
Kina’s van de heer Poelstra als de Silvia’s van de heer
Brinksma afstammen van waardevolle oude toggenburger
bloedlijnen.
Na een vlot verlopen plaatsing van de geiten en bokken is
de manege flink opgewarmd door de sterke mei zon en sluit de voorzitter de
studiebijeenkomst 2012 waarna een ieder zijns weegs gaat.

