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Tijden veranderen is een bekend gegeven. De realiteit van alledag laat zien dat 

de belangstelling voor verenigingsleven terugloopt en het houden van dieren in 

dit land door diverse maatregelen van de overheid niet eenvoudig wordt 

gemaakt, laat staan voor eenieder haalbaar. De Toggenburger Fokgroep mag 

zich er niettemin op verheugen dat we er weer in zijn geslaagd om twee 

bijeenkomsten te organiseren die konden rekenen op een goede belangstelling. 

De Toggenburger leeft, zo ook de traditie van twee bijeenkomsten in voor- en 

najaar. De studiedag hebben we dit jaar georganiseerd in samenwerking met de 

Toggenburger geitenhouders in Noord-Holland. Op 31 mei werden we allen 

hartelijk ontvangen in Nieuwe Niedorp, alwaar we het nuttige en het aangename 

met elkaar hebben weten te verenigen in een voor de fokgroep passende 

ambiance. Voorbereid op alle mogelijke weersomstandigheden hebben we een 

prachtige dag gehad, waarbij informatie is uitgewisseld over de stand van zaken 

binnen het Toggenburger ras en gediscussieerd over import van British 

Toggenburger. De conclusie uit die discussie is dat we dat niet doen, de 

verschillen zijn zodanig dat dat geen meerwaarde betekent. Uiteraard kan een 

toekomstig bezoek aan Engeland om daar de Engelse variant met de van 

oorsprong Zwitserse Toggenburgeraftekening te bekijken geen kwaad. Na een 

uitgebreide lunch was het ’s middags de beurt aan de leden om geiten en bokken 

te beoordelen. Welke eigenschappen moet een bok hebben en wat maakt een 

dier nu echt rastypisch? Aspecten die we hebben kunnen bespreken mede 

dankzij de inzet van de bokhouders!  

 

Het bestuur heeft zich buiten de organisatie van de bijeenkomsten met een 

aantal zaken bezig gehouden. Traditioneel is twee keer vergaderd, in februari en 

oktober, ter voorbereiding van de bijeenkomsten. In januari en september is 

deelgenomen aan het overleg met de overige fokgroepen en het N.O.G.bestuur. 

De voorstellen van het N.O.G. bestuur voor de Algemene Ledenvergadering in 

april over wijziging in de melkproductie-eisen bij het predikaat Keurstamboek en 

invoering van nieuwe predikaten zijn aanleiding geweest voor het bestuur om 

eigen onderzoek te verrichten naar de effecten daarvan voor Toggenburger. Het 

onderzoek heeft uitgewezen dat de voorstellen voor Toggenburger niet 

aanvaardbaar zijn. Het bestuur heeft dat per brief aan het N.O.G. bestuur 

kenbaar gemaakt. Daarop heeft het N.O.G.bestuur besloten om het voorstel in te 

trekken. Voorts heeft het bestuur een bijdrage geleverd aan zowel de 

keurmeesters- als inspecteursdag, die in april en mei zijn georganiseerd.  

 

Tijdens de jaarvergadering op 12 november zijn Jan Lanting en Lenze van 

Weperen herkozen als bestuurslid. In groepen is gediscussieerd over het 

fokbeleid voor het Toggenburger ras. De uitkomst daarvan is dat men tevreden is 

met het beleid dat 5 jaar geleden in gang is gezet, dat zetten we dus voort. 

Tijdens deze bijeenkomst is ook afgesproken dat het bestuur volgend jaar met 

nadere voorstellen komt voor de eisen die de leden zouden willen stellen aan de 

predikaten Keurstamboek en Topgeit. Specificatie per ras is naar het oordeel van 



de leden gewenst. Specialisatie van keurmeesters en inspecteurs is eveneens 

een belangrijk aspect, evenals inzet van specialisten op belangrijke keuringen. Er 

is een korte toelichting gegeven op de selectieprocedure voor het predikaat 

Bokmoeder B. Dat laatste is eerst drie jaar geleden in gang gezet en zal pas op 

een later tijdstip worden geëvalueerd. Deelname aan melkcontrole blijft 

belangrijk. Toch moeten we constateren dat de toegankelijkheid daarvan niet 

overal naar behoren is. ’s Middags heeft Jan Lanting de aanwezigen met behulp 

van prachtige dia’s gewezen op de typische raseigenschappen van de 

Toggenburger. In de fokkerij is het van belang dat we aandacht hebben voor die 

raseigenschappen. Dat begint bij de selectie van de geit en de bok en vervolgens 

van de lammeren. Het is al vroeg te zien of een lam de juiste raseigenschappen 

bezit of niet. Met elkaar moeten we aandacht hebben voor robuustheid. 

Verfijning treedt immers makkelijk op en is niet eenvoudig weer terug te dringen.  

 

Met deze bagage op zak gaan we het nieuwe jaar tegemoet, waarin we de proef 

op de som kunnen nemen. Hebben we lering getrokken uit de lessen in kennis 

over het rastype, door dat in de praktijk te brengen? Raskennis dat de fokgroep 

in 2006 alweer 10 jaar probeert uit te dragen aan de liefhebbers van de 

Toggenburger. Dat laten we uiteraard niet ongemerkt voorbijgaan! 


