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Na vele jaren van het ontbreken van een echte Toggenburger keuring, heeft de
fokgroep in 2011 weer een eigen keuring georganiseerd. We hebben dat gedaan
in samenwerking met de Stichting Dag van het Schaap. De keuring werd
gehouden op 18 juni op het terrein van de K.N.H.S. te Ermelo. De termijn
waarbinnen alles geregeld moest worden was krap, mede vanwege aanvankelijke
onduidelijkheid over de regels rondom Q-koorts. Wij zijn er als bestuur trots op
dat we in staat zijn geweest om een kleine 60 geiten tentoon te stellen en
danken alle deelnemende geitenhouders en helpers tijdens deze dag voor hun
enthousiasme en inzet!

2011 is het jaar waarin de Nederlandse Toggenburger geit officieel door de
Stichting Zeldzame Huisdierrassen is erkend als zeldzaam huisdierras. Dit feit is
historisch te noemen. Enerzijds kunnen we daarmee vaststellen dat de
Toggenburger een ècht Nederlands ras is. Dat is toch te danken aan vele
enthousiaste fokkers, die zich in de afgelopen eeuw hebben ingezet voor het
fokken van geiten en bokken binnen de authentieke rasstandaard. De
Nederlandse Toggenburger van vandaag ziet er nog uit, zoals onze voorouders
het hebben beschreven. Anderzijds is het natuurlijk jammer te moeten
constateren dat de erkenning als zeldzaam ras aantoont dat de veranderingen in
de samenleving van invloed zijn op de kans om een substantiële actieve
fokpopulatie van een ras in stand te houden. Aan ons allen, liefhebbers en
fokkers van de Nederlandse Toggenburger geit de schone taak om ervoor te
zorgen dat het ras niet in de vergetelheid raakt en het liefst op meer liefhebbers
en fokkers kan rekenen dan nu.

Als fokgroep, maar ook individuele leden binnen de fokgroep, hebben we ons
ingezet op promotie van het ras. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen kan ons
daarin ondersteunen. Het bestuur heeft informatie verstrekt aan de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen en de Nederlandse Toggenburger geit is inmiddels ook
op de website van de stichting (www.szh.nl) terug te vinden. Voor het behoud
van het ras is het van belang dat de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken
van de genenbank die wordt bijgehouden door het Centrum voor Genetische



Bronnen. In de aankomende jaren gaan we als fokgroep onderzoeken op welke
wijze wij daarvan gebruik kunnen en zullen gaan maken.

Op 12 november 2011 was het weer tijd voor onze jaarlijkse vergadering in
Oene. Inmiddels een vertrouwd adres, waar we verzekerd zijn van goede zorgen,
zeker voor de inwendige mens. Tijdens deze vergadering is Mariëlle Schenk
herkozen als bestuurslid. We hebben met de aanwezigen gebrainstromd over wat
sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen zijn van en voor de huidige
fokkerij in de breedste zin van het woord, mede ook in relatie tot de positie als
zeldzaam huisdierras. Met de resultaten gaat het bestuur in 2012 aan de slag. In
de middag was het weer tijd voor ons vertrouwde item “fokker aan het woord”.
Dit keer hebben de gebroeders Popken de aanwezigen een “kijkje” gegund in hun
visie op fokkerij. Bewust worden bepaalde dieren gekruist om raskenmerken te
verbeteren en dat legt de heren tot op heden bepaald geen windeieren.

In 2012 staat eind mei weer een studiedag op het programma. Dit keer zullen
onder andere Siep Poelstra en Durk Brinksma daaraan een bijdrage leveren. We
kijken er nu al naar uit!


