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Het jaar 2006 stond voor de fokgroep in het teken van 10 jaar Landelijke 

Fokgroep Toggenburger. Hoewel officieel van start in 1995, hebben we de eerste 

bijeenkomst in 1996 gehad. 10 Jaar actief bezig zijn met de Toggenburger 

fokkerij en het fokkerijbeleid wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. In een 

decennium is veel gebeurd, reden om daar nog eens op terug te zien, maar ook 

om vooruit te kijken. De rode draad uit 10 jaar Fokgroep Toggenburger is dat we 

actief bezig zijn geweest om ons zo mooie geitenras door doelgerichte fokkerij te 

behouden en te verbeteren. We hebben met elkaar consistent beleid opgesteld 

en onlangs geëvalueerd. We zetten met elkaar de ingeslagen weg voort. In de 

afgelopen 10 jaar hebben we keuringen georganiseerd en studiedagen en 

ledenvergaderingen, op vaste tijdstippen in het jaar. Tijdens deze bijeenkomsten 

wordt steevast het nuttige met het aangename verenigd. Nu keuringen moeilijker 

te realiseren zijn, organiseren we de afgelopen jaren op onze vaste laatste 

zaterdag in mei de jaarlijkse studiedag. Dit jaar waren we te gast in het Friese 

Nye- en Oldeholtpade.  

 

Het centrale thema van de studiedag 2006 was: “ Hoe kom je tot een 

doelgerichte fokkerij?” Immers, selectie in fokkerij betekent keuzes maken. Hoe 

doen we dat en waar baseren we ons op? Belangrijke vragen waar iedere fokker 

mee bezig is en waarop het antwoord meestal niet altijd eenvoudig is. Wat zijn 

de kwaliteiten van bepaalde dieren en hoe kunnen we die zo optimaal mogelijk 

benutten? Als we bepaalde eigenschappen willen verbeteren, welke bok is dan 

eigenlijk de juiste bok? In woord en beeld werden we door Jan van Burgsteden 

meegenomen in een boeiende lezing over doelgerichte fokkerij, gevolgd door een 

interessante discussie. Willen we in staat zijn om te komen tot een doelgerichte 

fokkerij, dan is het verzamelen van gegevens over onze dieren van zeer groot 

belang. Dit betekent dat geboorteberichten volledig moeten worden ingevuld en 

dat die gegevens ook moeten worden geregistreerd en bewaard, zodat we daar 

allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Dit vergt de nodige inspanningen van 

iedereen! 

 

’s Middags waren we te gast bij de familie Ponne in Oldeholtpade. Door Willem 

Voskamp werden we uitgenodigd om te keuren en de dieren te beoordelen. De 

focus op het ideaaltype is van eminent belang en bepalend voor een goede 

Toggenburger fokkerij. Iedere deelnemer aan de studiedag heeft een aandenken 

ontvangen over 10 jaar Landelijke Fokgroep Toggenburger. 

 

De fokgroep heeft op 3 juni 2006 een hele dag georganiseerd voor de 

keurmeesters en inspecteurs, met tot doel het verbeteren van de kennis van het 

Toggenburger geitenras. Door medewerking van een aantal enthousiaste 

geitenhouders is het fokgroepbestuur in staat geweest om aandacht te besteden 

aan de rastypische eigenschappen van zowel geit als bok. De Toggenburger 

fokkers hopen van harte dat dit soort dagen ook daadwerkelijk bijdragen aan de 

verbetering van de kennis van het Toggenburger ras.  



Onder het motto “Wat goed is moet je vooral zo houden”, heeft het bestuur ook 

dit jaar weer twee keer een bestuursvergadering gehouden, waarbij enerzijds de 

studiedag en anderzijds de ledenvergadering is voorbereid. Daarnaast hebben 

leden van het bestuur ook het overleg met het N.O.G. bestuur bijgewoond en is 

veel tijd gestoken in het organiseren van de keurmeesters- en inspecteursdag, 

gezamenlijk met leden van de Vereniging Hagestein.  

 

Op de ledenvergadering is Mariëlle Schenk herkozen als bestuurslid. Daarnaast is 

een aantal voorstellen aangenomen, die ter bekrachtiging aan de Algemene 

Ledenvergadering van de N.O.G. in april 2007 zullen worden voorgelegd. Vorig 

jaar hebben we als fokgroep al geconcludeerd dat de N.O.G.-eisen voor het 

nieuwe predikaat Topgeit niet zinvol zijn voor de Toggenburger fokkerij. Dit geeft 

aanleiding om rasspecifieke eisen te stellen aan predikaten. Te beginnen met het 

predikaat Topgeit hebben we als fokgroep besloten om uitsluitend exterieureisen 

te stellen aan dit predikaat. Een voorstel voor keurstamboek komt volgend jaar 

aan de orde. CVE blijkt een lastige norm te zijn om te hanteren en vraagt om 

nadere differentiatie per leeftijd. Het bestuur werkt dat uit. Voorts hebben we 

met elkaar besloten om de eisen voor Bokmoeder B te verduidelijken en iets te 

verruimen. Er is een aanvulling aangenomen, die de mogelijkheid biedt voor een 

geit om in aanmerking te kunnen komen voor het predikaat, als moeder en 

grootmoeder ook aan dezelfde eisen voldoen. De rasstandaard voor de 

Toggenburger is als onderdeel van het fokbeleid vorig jaar al geëvalueerd. Als 

aanvulling daarop hebben we aan de rasstandaard ook informatie over de bok 

toegevoegd. In de middag liet de techniek ons enigszins in de steek. Niettemin 

hebben we toch nog kunnen genieten van een paar unieke beelden uit 10 jaar 

Landelijke Fokgroep Toggenburger.  

 

Al met al een zeer actief jaar van de fokgroep, waarin we met elkaar weer 

verdere stappen hebben gezet in het vergroten van onze kennis over het ras en 

over Toggenburger fokkerij. Dit alles wordt in de toekomst nog verder  

ondersteund met behulp van onze kersverse website www.toggenburger.nl! 


