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2012 gaat de Nederlandse Toggenburger geit echt van start als zeldzaam
huisdierras. Dit jaar is een aantal evenementen georganiseerd, waarbij de
Nederlandse Toggenburger als zeldzaam huisdierras werd gepromoot. Naast de
Dag van het Levend Erfgoed, werd ook tijdens de Beemster Polderfair aandacht
besteed aan de Nederlandse Toggenburger geit. Het bestuur dankt de leden voor
hun inzet voor deze activiteiten. In de toekomst moeten we met elkaar gebruik
maken van de mogelijkheden om ons mooie ras te promoten en op die wijze
ervoor zorgen dat nieuwe mensen geïnteresseerd raken in het houden en fokken
van Toggenburgers.

Als fokgroepbestuur hebben we zoals gebruikelijk twee keer per jaar vergaderd
en in het najaar de bijeenkomst bijgewoond tussen de fokgroepen en de
scholingscommissie om het keuringsseizoen te evalueren. Daarnaast hebben we
dit jaar weer een studiedag georganiseerd op de vertrouwde laatste zaterdag van
mei. Dit jaar waren we te gast in Jubbega en deze  keer stonden de foklijnen van
Siep Poelstra en Durk Brinksma in de picture. De werden aanwezigen
meegenomen in de fokdoelen die de beide heren zichzelf stellen De foklijn van
Siep Poelstra staat bekend als de Kina-lijn. Aan de hand van Modelgeit Kina 103
(foto) zijn de deelnemers meegenomen in de bloedlijn achter deze geit. Daaruit
blijkt dat het een hele oude bloedlijn is, zeer waardevol binnen de Toggenburger
fokkerij.

Ook Durk Brinksma zijn dieren zijn afkomstig van oude bloedlijnen. Met deze
informatie op zak, hebben de deelnemers weer stof tot nadenken over hun
fokkerij en de daarin vertegenwoordigde bloedlijnen.

Tijdens de bijeenkomst in Jubbega is ook kort uitleg gegeven door de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen wat het doel is van het bijhouden van een zogenaamd
“Paraplubestand”. Op grond van Europese regelgeving mag bij een dierziekte
uitbraak niet zonder meer worden overgegaan tot vernietiging van dieren, op het
moment dat het dieren zijn die zijn aangemerkt als een zeldzaam huisdierras. De



overheid heeft bij de registratie van de UBN nummers echter nimmer informatie
bijgehouden over het ras, alleen maar over het soort dier dat wordt gehouden.
Het ministerie van Economische Zaken heeft Stichting Zeldzame Huisdierrassen
gevraagd om voor haar informatie in te winnen over waar zeldzame
huisdierrassen in Nederland worden gehouden. Door Stichting Zeldzame
Huisdierrassen te machtigen, kan zij ervoor zorgen dat bij de eigenaren van
Toggenburger geiten een ‘vlag’ wordt gezet. Op het moment dat in een gebied
een uitbraak is van een besmettelijke dierziekte, dan komt direct naar voren
waar zeldzame huisdierrassen staan. Aangezien u als lid van de
geitenvereniging, en daarmee van de N.O.G. en de fokgroep nimmer een
akkoord hebt gegeven over het verstrekken van gegevens aan de Stichting
Zeldzame Huisdierrassen, heeft het bestuur van de fokgroep Toggenburger alle
bij haar bekende Toggenburger geitenhouders een machtigingsformulier
toegezonden. De geitenhouder is zelf verantwoordelijk voor het verlenen van de
machtiging, zodat bij het UBN nummer een ‘vlag’ kan worden gezet van
aanwezigheid van een zeldzaam huisdierras. De fokgroep is van mening dat het
in de toekomst handig is als de machtiging automatisch loopt via de
geitenverenigingen. Niet alleen voor nieuwe leden, maar ook voor bestaande
leden die hebben besloten om een Toggenburger of een Bonte geit te gaan
houden. Bovendien kan de fokgroep Toggenburger niet garanderen dat de bij
haar bekende lijst van Toggenburger geitenhouders compleet is. Het bestuur kan
en wil daarvoor ook niet de verantwoordelijkheid dragen.

Onze laatste activiteit in 2012 was onze ledenvergadering. Doede de Jong is
herkozen als bestuurslid en voorzitter van de fokgroep. Tijdens de SWOT-analyse
die we in 2011 hebben opgesteld met onze leden is gebleken dat het merendeel
van de leden het wenselijk zou vinden om binnen CW dieren te kunnen gebruiken
die NCW zijn. Andersom is dat sowieso mogelijk. Het verzoek van de leden van
de fokgroep Toggenburger aan de N.O.G. is: onderzoek de mogelijkheden om de
scheiding tussen CW en NCW op te heffen, zodanig dat uitwisseling van
fokmateriaal weer mogelijk wordt. Dit is zondermeer in het belang van een goede
bloedspreiding binnen de fokkerij. Tot slot heeft outsider Goffe de Boer tijdens
onze bijeenkomst een verhaal gehouden over zijn beweegredenen om niet te
kiezen voor de Nederlandse Toggenburger geit, maar voor het importeren van
British Toggenburger geiten. We zijn meegenomen in de verschillen tussen beide
geitenrassen. Toch jammer dat Goffe niet heeft gekozen voor ons mooie
Nederlandse Toggenburger geitenras!


