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Het jaar 2003 werd voor de Toggenburger Fokgroep gedomineerd door het feit dat op 8 mei 
plotseling Teunis Rorije overleed. Hij was een gewaardeerd bestuurslid, geitenfokker, 
inspecteur, keurmeester en mens. Hij stond midden in het leven en is ons vroegtijdig 
ontvallen. Als gevolg van het overlijden van Teunis Rorije heeft het bestuur besloten de 
activiteit, die gepland stond om eind mei te organiseren in het gebied waar Teunis actief 
geitenfokker was, niet door te laten gaan. Door dit feit heeft de fokgroep in 2003 geen 
activiteit meer georganiseerd, behoudens de jaarlijkse bijeenkomst in het najaar. Het bestuur 
heeft gewerkt aan de uitgifte van de folder, die via de Geitenhouderij is verspreid en Doede de 
Jong heeft namens de fokgroep actief deelgenomen aan bijeenkomsten van de 
scholingscommissie. 
 
Dit was ook het eerste jaar waarin werd gewerkt met het predikaat Bokmoeder B. Het voorstel 
daartoe dat de ledenvergadering van de fokgroep in november 2002 had aangenomen is 
bekrachtigd op de algemene ledenvergadering van de N.O.G. in april 2003. Het nieuwe 
predikaat biedt ruimte om binnen de fokkerij waardevolle bloedlijnen te kunnen behouden. 
Tijdens de najaarsbijeenkomst op 8 november in Oene is de invoering van het predikaat 
Bokmoeder B en de meerwaarde daarvan voor de Toggenburgerfokkerij geëvalueerd. In 2003 
zijn 15 geiten door de selectiecommissie voorgedragen voor het predikaat Bokmoeder B. De 
selectiecommissie had in 2002 al een 9 tal dieren geselecteerd voor  voordracht voor het 
predikaat. Deze dieren zouden eigenlijk eind 2002 het predikaat toegekend hebben gekregen, 
ware het niet dat de extra ledenvergadering van de N.O.G., waarin het voorstel van de 
fokgroep tot het invoeren van het predikaat Bokmoeder B zou worden behandeld, geen 
doorgang vond. Deze dieren zijn derhalve niet eerder dan na invoering van het predikaat in 
april 2003 voorzien van het predikaat. Van die dieren waren er op 31 december 2003 nog 8 in 
leven. Eind 2003 heeft de selectiecommissie 7 dieren voorgedragen, zodat in totaal 15 geiten 
het predikaat Bokmoeder B toegekend hebben gekregen. 
Het blijkt dat er volgens de gegevens die de landelijk stamboeksecretaris had verzameld 
slechts een beperkt aantal geiten en bokken die worden geboren en ingeschreven in het 
Register van Jongvee, uiteindelijk wordt aangeboden voor opname in het stamboek. Los van 
de ontwikkelingen als gevolg van de MKZ-crisis, waardoor minder keuringen met opname in 
het stamboek hebben plaatsgevonden, is de tendens dat het aantal geitenhouders afneemt en 
minder dieren voor opname in het stamboek worden aangeboden. In 2003 zijn slechts 640 
lammeren geregistreerd, waarvan 561 geiten en 79 boklammeren. Per 31 december 2003 
waren daarvan nog 419 geitlammeren en 57 voorlopig ingeschreven boklammeren aanwezig. 
Het is bekend dat het komend jaar deze 419 geiten niet allemaal zullen worden aangeboden 
voor opname in het stamboek. Ter illustratie: in 2003 zijn 126 geiten aangeboden voor 
opname in het stamboek. De tendens is dat landelijk gezien ongeveer 10% van het aantal 
geboren geitenlammeren uiteindelijk voor opname in het stamboek wordt aangeboden. Dit 
geeft al weer hoe smal de basis wordt voor de fokkerij als telkenmale uit die 10% dieren het 
predikaat bokmoeder A moeten verkrijgen. Voor Toggenburger geiten lag het percentage in 
2003 op circa 30%. In 2003 is het aantal geiten aan wie het predikaat bokmoeder A kon 
worden toegekend beperkt tot slechts 1. Hoewel binnen de Toggenburger fokkerij tot op 



heden nog voldoende geiten aanwezig zijn die het predikaat bokmoeder A toegekend hebben 
gekregen, moet worden geconstateerd dat zowel het aantal als ook de diversiteit in bloedlijnen 
steeds beperkter wordt. Geconcludeerd kan worden dat het predikaat bokmoeder B een 
aanvulling is, die een mogelijkheid biedt om de Toggenburgerfokkerij te laten voortbestaan. 
Dat laatste is voor de Nederlandse Toggenburger Geit van wezenlijk belang, aangezien we 
bijna op de grens zitten van het aantal dieren van één ras, dat in aanmerking komt voor 
bescherming door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.  
De fokgroep gaat door op de ingeslagen weg om te komen tot behoud en verbetering van het 
Toggenburger geitenras. 


