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De 21e eeuw is alweer een decennium oud met de afsluiting van het jaar 2009. 

De Nederlandse Toggenburger leeft nog steeds voort, dankzij een groot aantal 

fokkers en liefhebbers. Hoewel tijden zijn veranderd, sinds de Nederlandse 

Toggenburger in 1938 officieel erkend werd, weet de Toggenburger zich staande 

te houden. Niettemin is het aantal dieren in Nederland toch klein te noemen, 

reden ook voor het bestuur om onderzoek te doen naar de haalbaarheid en 

wenselijkheid van een status van zeldzaam huisdierras. Dit krijgt in 2010 een 

vervolg.  

 

Een jaarverslag heeft de functie van verantwoorden wat we hebben gedaan. Als 

fokgroepbestuur houden we de zaken graag simpel. We vergaderen alleen als het 

echt nodig is, en dat is maar twee keer per jaar. We zijn daarin ook standvastig, 

we doen dat altijd in februari en in oktober, ter voorbereiding van activiteiten 

waarbij we als fokgroep betrokken zijn vanuit de N.O.G., maar vooral voor de 

organisatie van onze eigen fokgroepactiviteiten. 

 

Voor onze jaarlijkse studiedag in mei zijn we dit jaar teruggekeerd naar Drenthe. 

Na een aantal jaar afwezigheid in de bakermat van de Toggenburger fokkerij, 

vond het bestuur dit jaar de samenwerking met geitenfokvereniging Drenthe 

voor de organisatie van onze jaarlijkse studiedag. In de manege in Stuifzand 

werden door de families Speelman en Popken kwalitatief zeer goede dieren 

getoond, zowel geiten als bokken. We zijn onder leiding van Willem Voskamp 

weer meegenomen in het leren kennen van de raskenmerken en kwaliteiten van 

het Toggenburger geitenras. Door de aanwezigheid van geiten- en boklammeren 

konden de aanwezigen ook oefenen met het herkennen van de kwaliteiten bij 

jonge dieren. Voor de selectie in de fokkerij immers ook een belangrijk aspect. 

We konden met zijn allen terugkijken op een geslaagde, zonnige dag. 

 

Onze website heeft in 2009 een ware metamorfose ondergaan. Michelle Besseling 

en Jan van Burgsteden zijn beiden vol enthousiasme begonnen aan het bouwen 

van een goede informatievoorziening over de Toggenburger. Niet voor niets 

stond dit thema centraal tijdens onze jaarvergadering in november. Daar zijn 

diverse tips van de sluier opgelicht en Michelle en Jan in het zonnetje gezet. Het 

is per slot van rekening allemaal liefdewerk oud papier, maar levert voor 

liefhebbers, fokkers of geïnteresseerden in de Toggenburger veel waardevolle 

informatie. Als u dit jaarverslag leest, hebt u de website natuurlijk allang gezien! 

Het heeft overigens niet veel gescheeld of de Toggenburger was Drenthe nooit 

uitgekomen. Dit is geen grapje. In 1950 is serieus onderzoek gedaan naar de 

wenselijkheid om een Toggenburger geit en bok in andere provincies te 

importeren vanuit Drenthe. Ja, u leest het goed. Importeren in eigen land! Wilt u 

weten wat men allemaal vreesde bij de komst van de Toggenburger in andere 

provincies, bezoek dan vooral onze website. Wij zijn als fokgroepbestuur in het 

belang van het voortbestaan van de Nederlandse Toggenburger toch 

buitengewoon blij met pioniers in de Toggenburger geitenhouderij elders in het 



land. Het is immers de vraag of de Toggenburger nog wel zou hebben bestaan 

als dit geitenras uitsluitend in Drenthe had mogen worden gehouden voor de 

stamboekfokkerij. In 1950 had men daarbij immers al vraagtekens. Als 

fokgroepbestuur werken we samen met de Toggenburger fokkers graag aan de 

instandhouding van de Toggenburger.  

 

Tijdens de ledenvergadering is Roel Geerling herkozen als bestuurslid en hebben 

diverse geitenhouders predikaten Modelgeit en Modelbok mogen ontvangen voor 

hun excellente rasvertegenwoordigers. Het is voor het fokgroepbestuur een 

teken dat de kwaliteit van onze fokkerij nog steeds op een hoog niveau ligt. We 

hopen natuurlijk dat de inzet van de fokgroep in vergroting van de kennis van 

het ras daaraan voor de fokkerij een belangrijke bijdrage heeft geleverd en zal 

blijven leveren. We hebben met elkaar ook volop gediscussieerd over de 

organisatie van een eigen keuring in 2010. De datum is bepaald op 17 juli, dus 

noteer die alvast in uw agenda!  

 


