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2008 is alweer voorbij als u dit jaarverslag leest. Andermaal geven wij u beknopt 
weer wat de het bestuur van de Landelijke Fokgroep Toggenburger het afgelopen 
jaar aan activiteiten heeft ontplooid samen met haar leden. Want, zonder actieve 
inbreng en deelname van onze enthousiaste Toggenburger geitenfokkers 
beginnen we niets. Wij mochten ons in 2008 verheugen op de bereidheid van 
diverse geitenfokkers om een bijdrage te leveren aan zowel de NOG 
keurmeesters- en inspecteursdag, als aan onze jaarlijkse studiedag in mei. Ook 
hebben we mogen constateren dat de Toggenburgers goed vertegenwoordigd 
waren op zowel de geitenkeuringen als de bokkenkeuringen, met een zeer goede 
tot beste kwaliteit en bijbehorende uitstekende prestaties. 
 
Dat het met de kwaliteit van onze Toggenburger geiten- en bokkenstapel goed 
gaat hebben we getoond tijdens de presentatie van de resultaten van het 
fokbeleid in de afgelopen 5 jaar (januari 2003 tot en met december 2007) tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van de N.O.G. op 26 april. We hebben op basis 
van verzameld cijfermateriaal, en dus op basis van de feiten, geconcludeerd dat 
de kwaliteit van de geiten- en bokkenstapel goed tot zeer goed is. Ook zien we 
dat er veel dieren worden geboren, maar weinig worden ingeschreven in het 
stamboek, zodat de fokbasis steeds smaller wordt. Dat gecombineerd met een 
teruglopende deelname aan de melkcontrole, sterkt ons in de gedachte dat wij 
als Toggenburger Fokgroep er verstandig aan hebben gedaan om in 2002 met 
elkaar te kiezen voor invoering van het predikaat Bokmoeder B. Het ingezette 
fokbeleid is realistisch en we gaan daar ook mee door. 
 
Waar we als fokgroep ook mee doorgaan is kennisoverdracht over de 
Toggenburger, zowel aan keurmeesters, inspecteurs als aan medefokkers. Voor 
de eerste categorie hebben we een bijdrage geleverd aan de jaarlijkse dag in 
mei. Dit keer stond kleur- en aftekening op de agenda. Met name hebben wij op 
verzoek getracht om te verduidelijken hoe om te gaan met het beoordelen van 
de keelvlek. Voor veel fokkers is dat wel duidelijk, maar de nuance bleek toch 
lastig uit te leggen. Helaas heeft dat in een aantal gevallen onbedoeld tot 
commotie geleid. Reden ook waarom we er tijdens onze ledenvergadering in 
november nog een keer uitgebreid bij stil hebben gestaan. Dit heeft geleid tot 
een formulering als uitleg bij de rasomschrijving, die voor het overige door 
iedereen als duidelijk wordt ervaren. Een aanpassing van de rasstandaard op dat 
punt is derhalve onnodig en ongewenst. 
 
Het bestuur doet niet alleen aan kennisoverdracht, maar levert ook haar bijdrage 
aan het organiseren van bijeenkomsten, tijdens welke we in de gelegenheid zijn 
om juist veel kennis van elkaars fokervaringen op te doen. De jaarlijkse 
studiedag op 31 mei stond dit keer in het teken van stalbezoeken. We waren te 
gast bij de heren Van Waard en Houtman in Noord-Holland, alwaar we hartelijk 
werden ontvangen. De heer Van Waard heeft ons voorgehouden dat we veel 
meer waarde moeten hechten aan de oudere bokken. Niet alleen maar ieder jaar 



fokken met een jong boklam, maar bokken de kans geven om ouder te worden 
en zich te bewijzen. We werden getracteerd op een keur aan geiten en bokken. 
Foktechnisch gezien kiest hij het liefst voor de geiten met veel bot. Het is 
makkelijker te verfijnen, dan het bot er weer in te fokken. Oh ja, en toiletteren 
doe je alleen jezelf, niet je geit! Durf de geit te showen zoals ze is en onthoud: 
kort haar fokken kan echt! De heer Houtman heeft in zijn lange loopbaan als 
Toggenburger geitenfokker evenzeer veel kennis opgedaan. Zijn focus ligt op 
rastype, maar ook aandacht voor de melkgift van de geit. Zijn Bella’s 
vertegenwoordigen een oude bloedlijn. Ook de heer Houtman onderstreepte het 
belang van geduld in de fokkerij. Wacht de fokresultaten van de bok af, voordat 
je wisselt. De Vereniging Noord-Holland heeft gelukkig altijd een aantal 
verenigingsbokken, die langer meegaan dan één seizoen. 
 
Het bestuur heeft ter voorbereiding van de activiteiten zoals altijd weer twee 
keer vergaderd en is daarbij ook vooral gaan werken aan de opdracht van de 
N.O.G. om een ideaaltype Toggenburger geit en bok te laten tekenen. Het 
resultaat daarvan hebben we opgenomen in het certificaat Modelgeit/bok. Dat 
certificaat hebben we ontwikkeld, nadat een rasspecifiek predikaat Topgeit voor 
de Toggenburger niet mogelijk bleek. De Toggenburger fokkers hebben vorig jaar 
besloten om een eigen certificaat uit te geven aan dieren die excellente 
rasvertegenwoordigers zijn. Tijdens de ledenvergadering op 8 november zijn de 
certificaten uitgereikt aan de geitenhouders die “Modelgeiten- en bokken” op stal 
hebben staan. Tijdens die vergadering is Jan Lanting herkozen als bestuurslid. 
Tot slot hebben we uitgebreid stil gestaan bij de stergeit Ria (0183587-NL96010 
KS*) van de heer Ritzema. Zij heeft in 2008 de magische grens van 10.000 liter 
behaald. Wie was zij, wie waren haar voorouders? We namen met elkaar een 
kijkje in jarenlange fokkerij van de heer Ritzema. Als eerbetoon aan zijn geit Ria 
is hem een spiegel overhandigd met daarop haar naam. De fokgroep is van 
mening dat we ons in onze fokkerij met recht kunnen spiegelen aan dieren met 
deze kwaliteiten. Een waardige afsluiting van wederom een bijzonder 
Toggenburger jaar. 


