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In 2013 heeft de Fokgroep weer aandacht besteedt aan diverse zaken rondom het 
ras Toggenburger. Dee laatste zaterdag in mei en de tweede zaterdag in november 
zijn jaarlijks een vast item geworden in de agenda’s van de Toggenburger Fokker. In 
Mei de voorjaars activiteit en in november de najaarsvergadering. Ook in 2013 
hebben we dit stramien weer vast kunnen houden. 

De voorjaarsactiviteit 
Deze stond in het teken van de British Toggenburger . Om de British Toggenburger 
en de Nederlands Toggenburger met elkaar te vergelijken in de praktijk, heeft het 
bestuur van de Fokgroep Nederlandse Toggenburger een studie dag georganiseerd 
op het bedrijf van de fam. Van der Veen, waar een aantal British Toggenburger 
bokken aanwezig.  Om 10.00 uur heette de voorzitter 60 personen welkom op deze 
studie dag. De dag begon met een rondleiding over het bedrijf van de fam. Van der 
Veen. Daarna begon de beoordeling van de dieren. Om de verschillen tussen beide 
rassen goed te zien en uit te leggen, waren er een aantal zuivere British 
Toggenburgers, Nederlandse Toggenburges en ook wat kruislingen zowel geiten als 
lammeren aanwezig. 
 

 
 

We zijn deze dag bijzonder gastvrij  ontvangen door de Fam. Van der Veen. Mede 
hierdoor was het ondanks het iets wat koude en slechte weer een zeer geslaagde 
dag, met veel meningen en discussie over geiten zoals de studie dag was bedoeld. 
 
 
 
 



Genen Nederlandse Toggenburger geit opgeslagen in 
genenbank 

 
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR richt zich op behoud 
en bevordering van duurzaam gebruik van genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor 
de landbouw en de bosbouw en verzamelt daarvoor genetisch materiaal van planten, (zeldzame) 
landbouwhuisdieren en bomen. In dat kader heeft CGN de Landelijke Fokgroep Toggenburger 
benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan de winning van sperma van Toggenburger 
bokken. Door opslag van genetisch materiaal van de Nederlandse Toggenburger geit in de 
genenbank wordt ook dit ras veiliggesteld. Het biedt mogelijkheden om genetisch materiaal uit de 
genenbank in te zetten om een ras te reconstrueren, wanneer genetische problemen in de 
fokpopulatie voorkomen, dan wel voor het toevoegen van unieke genen aan bestaande populaties. 
Piet van Leeuwen bood aan om de spermawinning bij hem te laten plaatsvinden. Dat kwam voor CGN 
mooi uit, want dan konden ook nog een paar Bonte bokken van Piet en Martijn springen.  
Henk Sulkers en Ina Hulsegge van CGN waren al vroeg op pad om op tijd aanwezig te zijn. ’s 
Ochtends om 9.30 uur waren alle bokken gearriveerd. In totaal konden we acht Toggenburger bokken 
bijeen brengen voor de spermawinning. De dierenarts was aanwezig voor de controle van de 
gezondheid en het bloedtappen. Dat was nog niet eenvoudig. Niet iedere bok had daar even veel zin 
in.  

 

 
 
Van de volgende bokken is succesvol sperma gewonnen: Feldwebel (moederlijn: Bryanne), 
Nicodemus (moederlijn Cobie 81), Øve van de Nieuwe Eisch (moederlijn Sarie 152), Johan 
(moederlijn Nellie 51), Cesar (moederlijn Kina 47), Quentin VW (moederlijn El Barca 80), Sarie’s 
Daniël JH (moederlijn Sarie 146), Belisven B11 (moederlijn Eliza B81).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Najaarsvergadering Fokgroep. 
 
Zoals altijd de laatste jaren werd de vergadering gehouden op de tweede zaterdag in 
november bij zaal Zwanikken in Oene. 
De voorzitter kon 31 belangstellenden verwelkomen. Naast de gebruikelijke punten 
op de agenda waren een aantal zaken kenmerkend voor deze vergadering. 
Er waren twee bestuursleden aftredend. 
Mariëlle Schenk-Syswerda was aftredend en niet herkiesbaar, Zij is maar liefst 17 
jaar actief geweest voor de Fokgroep. Eerst als notulist /adviseur en sinds 2001 als 
secretaris. Zij wordt bedankt voor haar inzet voor de Fokgroep. Het bestuur stelt 
André Koekkoek voor als bestuurskandidaat, hij wordt per acclamatie gekozen. Ook 
zal hij de rol van secretaris op zich nemen. 
Jan Lanting is aftredend en herkiesbaar, Jan wordt per acclamatie herkozen.  
Ook dit jaar hebben we weer certificaten mogen uitreiken. 
Voor predicaat bokmoeder B zijn14 aanvragen ingediend waarvan 11 zijn erkend 
Voor het predicaat modelgeit Bok/ Geit zijn er dit jaar 1 modelbok en 4 modelgeiten 
bij gekomen. 
Het volledige verslag van de najaarsvergadering  en de foto’s en de gegevens van 
de model geiten en bokken zijn te vinden op de site www.toggenburger.nl  
 

 
 
 
 
  

http://www.toggenburger.nl/

