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Na een jubileumjaar als 2006, waarin we met elkaar hebben teruggekeken naar 

10 jaar Landelijke Fokgroep Toggenburger, hebben we als fokgroep in 2007 weer 

onze blik vooruit gericht. Helaas ontving het bestuur een negatieve reactie van 

het N.O.G. bestuur op het voorstel dat was aangenomen op onze 

ledenvergadering om voor het predikaat Topgeit een rasspecificatie voor 

Toggenburger in te voeren. Zodoende is dat niet bekrachtigd op de Algemene 

Ledenvergadering van de N.O.G. Het bestuur blijft niettemin pleiten voor 

rasspecifieke predikaten, evenals voor specialisatie van keurmeesters en 

inspecteurs. Voorstellen daartoe zullen we blijven voorleggen aan de leden. 

 

Intussen werkt het bestuur door aan het vergroten van de kennis van ons ras bij 

de leden. Daartoe is op de laatste zaterdag in mei weer een studiedag 

georganiseerd. Deze keer waren we te gast bij Hans Half. Hij heeft de 

aanwezigen meegenomen naar het begin van zijn fokkerij en inzicht gegeven in 

de keuzes die hij in zijn fokkerij heeft gemaakt en tot welke resultaten dat heeft 

geleid. Het leuke aan het verhaal van Hans was dat het zo herkenbaar is voor 

iedereen. Soms verwacht je veel van een bepaalde combinatie, maar blijkt dat 

heel anders uit te pakken. Een andere keer heb je onverwacht een lot uit de 

loterij en fok je een dier waar je vervolgens ook vele goede nakomelingen uit 

krijgt. Maar, fokken is niet alleen gokken. Duidelijk is wel dat er veel puzzelwerk 

aan vooraf gaat, waarbij ons bokken- en bokmoederboek een ideaal naslagwerk 

is! Gaandeweg de jaren leer je steeds meer bloedlijnen kennen en de goede en 

minder goede eigenschappen daarvan. Gelet op zijn ervaringen heeft Hans ook 

aandacht gevraagd voor de bruine aanslag in het witte tekeningsbeeld. Zijn 

ervaringen zijn dat het moeilijk is om die eigenschap er weer uit te fokken. In de 

middag hebben we onze kennis over het ras in de praktijk gebracht. Het is 

immers van groot belang dat we de juiste raseigenschappen op het netvlies 

hebben bij het beoefenen van de fokkerij. Diverse geiten en bokken hebben we 

met elkaar beoordeeld. Bij de plenaire bespreking bleek dat de aanwezigen goed 

in staat zijn om de raseigenschappen op de juiste wijze te beoordelen en te 

kwalificeren. Al met al weer een geslaagde dag, waarbij het nuttige en het 

aangename werd verenigd in een bijzondere, onze fokgroep zeer passende 

ambiance. 

 

Onder het mom houden wat goed is, heeft het bestuur weer twee keer vergaderd 

en daarnaast de vergaderingen met de overige fokgroepen en het N.O.G. bestuur 

bijgewoond. Tijdens die vergaderingen is ook gesproken over de aanpassingen in 

het keurrapport (onderdeel afwijkingen). Ondanks de voorstellen daartoe van de 

fokgroep heeft het N.O.G. bestuur helaas besloten om het keurrapport niet aan 

te passen aan zaken die voor de Toggenburgerfokkerij van belang zijn. Het 

bestuur vindt dat vanuit fokkerijbelang overigens onbegrijpelijk en heeft dat ook 

tijdens het overleg kenbaar gemaakt. 

 



Op de ledenvergadering op 11 november is Doede de Jong herkozen als 

bestuurslid. Daarnaast is het voorstel aangenomen om een certificaat 

Modelgeit/bok in te stellen voor geiten en bokken die zijn ingeschreven in het 

stamboek met een algemeen voorkomen van 90 punten of meer en heeft alleen 

betrekking op levende dieren. Dit certificaat geeft de fokgroep in eigen beheer uit 

en is geen predikaat van de N.O.G. De fokkers moeten het certificaat zelf 

aanvragen bij het secretariaat. In de middag hebben we onder leiding van Jan 

Lanting aan de hand van foto’s geiten en bokken van verschillende leeftijden in 

de juiste volgorde geplaatst.  

 

De website van de fokgroep is in 2007 door onze webmaster extra beveiligd. In 

het nieuwe jaar kunnen we via dat medium weer de nodige informatie met elkaar 

en met belangstellenden voor de Toggenburger uitwisselen.  


