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In 2004 heeft de Toggenburger Fokgroep na 2 jaar weer een studiedag
georganiseerd. Zoals te doen gebruikelijk werd ook deze keer de activiteit
gehouden op de laatste zaterdag van mei en was goed bezocht. Dit keer werd de
studiedag georganiseerd in Hagestein en stond in het teken van de verdere
ontwikkeling van de kennis over het Toggenburger geitenras, waarbij aandacht
was voor de raskenmerken en bloedlijnen. In de ochtend is uitvoerig stilgestaan
bij het doel en de wijze van selectie van dieren voor het predikaat bokmoeder B.
In de middag heeft Lien van Erk verteld over haar motivatie om Toggenburgers
te fokken en tevens is een aantal van haar dieren onder vakkundige leiding van
Willem Voskamp door de aanwezigen beoordeeld en besproken.
Het bestuur heeft zich in 2004 ook weer ingezet voor de Toggenburger fokkerij.
Door deelname aan overleg met het bestuur van de N.O.G., inspecteursdag en
een overleg over de wensen ten aanzien van het nieuwe stamboekprogramma.
Tijdens de jaarvergadering op 13 november is Roel Geerling herkozen als
bestuurslid. Tijdens deze vergadering hebben de Toggenburger fokkers
aangegeven warm voorstander te zijn van het invoeren van de mogelijkheid van
specialisatie van keurmeesters en inspecteurs in het Toggenburger ras, om zo de
kwaliteit van het keuren en de inspectie te kunnen verhogen. Deze bijeenkomst
staat tevens altijd in het teken van het vergroten van de kennis van ons
geitenras. Dit jaar nam Jan van Burgsteden ons mee naar het prille begin van de
Toggenburger in Nederland.
Het predikaat bokmoeder B is in 2004 het tweede jaar ingegaan. Dit jaar was
tevens het eerste jaar met fokresultaten van dieren die in 2003 dit predikaat
hebben verkregen. In 2004 zijn 8 boklammeren aangemeld uit geiten met het
predikaat bokmoeder B, daartegenover stonden 65 boklammeren uit het geiten
met het predikaat bokmoeder. Van die 8 boklammeren zijn er nog 7 in leven.
Gelet op de recente invoering van dat predikaat is de aanvulling op het
fokkerijbestand beperkt en bijgevolg de betekenis hiervan nog gering.
De toggenburger fokkerij laat een aantal zaken zien die opvallen. Bezien we ons
bokmoederbestand dan constateren we dat 20 geiten die het predikaat
bokmoeder hebben vallen in de leeftijdscategorie van 2 tot en met 5 jaar. Het
merendeel, namelijk 27 geiten, zit in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 14
jaar. Datzelfde beeld zien we bij de geiten die het predikaat keurstamboek
hebben gekregen. 18 Geiten zitten in de leeftijdscategorie van 3 tot en met 5
jaar, de overige dieren zitten in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 15 jaar.
Enerzijds betekent dit dat het met de duurzaamheid van het Toggenburger ras
wel goed zit. Anderzijds laten deze cijfers zien dat sprake is van vergrijzing van
het geitenbestand. De aanwas via de predikaten bokmoeder en keurstamboek is
geringer dan in het verleden. Op dat laatste moeten we in de fokkerij wel alert
zijn.

Daarnaast laat de moderne tijd zien dat we ten opzichte van vroeger een
behoorlijk bokkenbestand hebben, doch het aantal dekkingen per bok is te weinig
om een goed beeld te kunnen krijgen van de fokresultaten; het merendeel van
de bokken heeft minder dan 10 dekkingen per seizoen, daar waar in vroeger
tijden een aantal van 80 dekkingen per bok heel gewoon was. En teveel bokken
leven relatief te kort om te kunnen beoordelen wat het dier voor de fokkerij heeft
betekend of kan betekenen. Om die redenen is een afstammelingenkeuring in
deze tijd niet haalbaar. Deze feiten benadrukken nog eens duidelijk dat de
fokkerij is gediend met een goede registratie van alle gegevens over de geboren
lammeren. Alleen op die wijze kan een goed beeld worden verkregen van de
fokresultaten van een bok. Dat vereist een grote inspanning en discipline van alle
Toggenburger geitenhouders, dat wordt echter beloond in een optimale
informatie ten behoeve van de fokkerij van het Toggenburger geitenras.

