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Met het jaar 2010 op de kalender hadden we als bestuur bedacht dat het leuk 

zou zijn weer eens een echte Toggenburger keuring te kunnen organiseren. 

Helaas heeft de besluitvorming van de rijksoverheid rondom Q-koorts roet in het 

eten gegooid. We hopen daarom op een herkansing in 2011. Houd daarvoor onze 

website www.toggenburger.nl in de gaten. 

 

Ondanks de Q-koorts en dankzij super enthousiaste Toggenburger fokkers Piet 

van Leeuwen, John Hazendonk en Nico den Braber, hebben we eind mei 

wederom een zeer geslaagde studiedag kunnen organiseren. We waren dit jaar 

te gast bij de familie Van Leeuwen in het Land van Maas en Waal. We mochten 

genieten van een zeer goede tot uitstekende kwaliteit geiten en bokken die 

onderwerp waren van ons jaarlijks bijleren over het ras. We mogen er trots op 

zijn dat we met elkaar in een ontspannen en open sfeer kunnen discussiëren 

over hoe we het ras moeten beoordelen, waar kwaliteiten van individuele dieren 

zitten en waar verbeterpunten wenselijk zijn. De genoemde fokkers hebben ons 

uitgelegd waar zij specifiek op letten in hun fokkerij. Aandachtspunt bij alledrie is 

voldoende bot in de dieren te hebben, waakzaam zijn voor verfijning. 

 

Tijdens onze ledenvergadering op 13 november 2010 is Lenze van Weperen 

herkozen als bestuurslid. Ook dit jaar heeft weer een aantal geitenhouders het 

certificaat Modelgeit en Modelbok in ontvangst mogen nemen. Deze dieren 

krijgen allemaal een plaatsje op onze website. We zijn, zoals in 2009 

aangekondigd, in 2010 aan de slag gegaan met de status van de Toggenburger 

als Zeldzaam Huisdierras. In dat kader heeft Hinke Fiona Cnossen tijdens onze 

ledenvergadering een presentatie gehouden over de Stichting Zeldzame 

Huisdierrassen. Twee vragen stonden daarin centraal: is de Nederlandse 

Toggenburger een Nederlands ras? Is de Nederlanse Toggenburger een zeldzaam 

ras? Vastgesteld kan worden dat de Nederlandse Toggenburger een Nederlands 

ras is. Helaas wijzen de cijfers uit dat onze geliefde Toggenburger ook een 

zeldzaam ras is. De effectieve fokpopulatie gaat met rasse schreden achteruit. 

Het bestuur zal met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen de gevolgen verder 

bekijken. In 2011 krijgt dit een vervolg. Gelukkig hebben we binnen onze 

geledingen nog steeds enthousiaste fokkers en houders van de Nederlandse 

Toggenburger. Hoe kom je nu zo bij een Toggenburger, dat is ook de vraag die 

we aan veel fokkers en geitenhouders hebben gesteld, zo ook aan dhr. Schreur. 

Hij heeft ons als gedreven fokker meegenomen in zijn jarenlange fokkerij, die 

heeft geresulteerd in de voor velen bekende foklijn van de Coby’s, ondersteund 

met mooie foto’s. Opvallend is, dat het hebben van kinderen vaak een aanleiding 

is om aan het houden van geiten te beginnen. De jeugd heeft dus ook voor de 

Nederlandse Toggenburger de toekomst!  


