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Deelname Dag van het Schaap 
 
Op 31 mei 2014 was de voorjaarsactiviteit van de Fokgroep onderdeel in het programma van 
De dag van het Schaap in Ermelo. 
Thema van de studiedag was het vergelijken van 23 aanwezige dieren met het beeld wat we 
voor ogen hebben, ook wel bekend als het “ true-type”. 
Onder leiding van Doede de Jong en Wim Voskamp hebben we de verschillende groepen 
Toggenburgers op volgorde gezet. Dit gebeurde interactief met de aanwezige leden. We 
hebben hiermee toch weer scherper gekregen wat ons fokdoel is. Naast het studiedoel was 
het ook de bedoeling om op deze dag een groot publiek te bereiken om het ras en onze 
hobby te promoten. Een groot publiek bereiken is geslaagd. De klaargelegde folders en 
kaartjes vlogen weg. Ook was er veel interactie tussen de aanwezige leden en het publiek.  
Vele toeschouwers konden op deze manier kennis maken met de Toggenburgergeit.  
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Keuringen 2014 
 
Op de nationale keuringen in Jubbega en Barneveld waren de Toggenburgers goed 
vertegenwoordigd. De Toggenburger kampioenen van 2014 zijn: 
 
Nationale NCW keuring 
lammeren:   Kina 92   F/E: S.A. Poelstra, Peins 
         Kina 20  F/E: J. Nauta, Wijnaldu 
  
Geiten:        Kina 55  F/E: S.A. Poelstra, Peins 
                      Kina 6    F/E: S.A. Poelstra, Peins 
Dagkampioen lam: 

Kina 92  
Dagkampioen melkgeit: 
    Kina 55  
 
Nationale CW keuring: 
Lammeren:  Suzanne 36  J.C.Vonk, Meerkerk 

        Boukje 62     L.J.van Weperen, Boornbergum 
 

Geiten:    Sweelhoeve Grietje 30   Gebr. Popken, Zweeloo 
Suzanne 35    J.C.Vonk, Meerkerk 

 
Alle overige uitslagen van de verschillende geiten en bokkenkeuringen zijn te vinden op de 
www.geiten.org. 

 
 
 
 

Onderzoek naar scrapie gevoeligheid 
 
Vanuit Wageningen UR was er in 2013 een project gestart om te onderzoeken of we in 
Nederland kunnen komen naar een scrapie (TSE) ongevoelige geitenstapel. Na de eerste 
steekproeven bleek dat met name de Toggenburger hier uniek in te zijn. Uit een onderzoek 
in de winter van 2013/2014 bleek dat sommige geiten een anti-gen bezitten tegen deze 
aandoening, een artikel over het eerste resultaat was al te lezen in het vakblad de 
Geitenhouderij van augustus 2014. Nagenoeg alleen bij Toggenburgers werd het gen 
gevonden waardoor de dieren geen scrapie krijgen. Aan het verzoek vanuit het project en 
klankbordgroep om gerichter te onderzoeken hoe het gen in de Toggenburger populatie 
aanwezig is hebben we in 2014 gehoor gegeven. 
In 2014 hebben bestuur en diverse leden veel energie gestoken in het onderzoek naar de 
scrapie gevoeligheid van onze dieren. 
Verschillende geitenhouders deden mee aan een onderzoek naar scrapie (TSE) bij geiten.    
Er werd in totaal van 254 Toggenburgers bloed verzameld. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat bij 41,3 % van de bemonsterde Toggenburgers het anti-gen aanwezig is (ze zijn 
dus resistent tegen TSE en kunnen daardoor de ziekte niet krijgen) 
  
Op 8 november 2014 zijn de resultaten in de algemene ledenvergadering gepresenteerd 
door het onderzoeksteam. 
De presentatie die hierbij getoond werd is te vinden op de site www.toggenburger.nl  
Verder werd er besloten (door de deelnemers van het onderzoek) om de lijst met 
Toggenburgerdieren die het gen bezitten openbaar te maken (zonder vermelding van 
eigenaar of fokker). 
De lijst van deze dieren is te vinden op de site www.toggenburger.nl  
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Najaarsvergadering. 
 
Ook in 2014 hebben we zoals gebruikelijk de 2e zaterdag in november weer onze 
najaarsvergadering gehouden bij zaal Zwanikken in Oene. 
We kunnen terugkijken op een goed bezochte najaarsvergadering, Een volle agenda werd 
doorgenomen op deze gezellige dag met een uitmuntende catering. 
Naast de gebruikelijk agenda punten hebben we kunnen genieten van een presentatie door 
Jan van Burgsteden en Doede de Jong over de Toggenburgerfokkerij van Jan van 
Burgsteden door de jaren heen. Zoals gebruikelijk werden op de vergadering ook de  
certificaten Modelgeit/bok- Predicaten Bokmoeder B uitgereikt. 
Predicaten Bokmoeder B: Er zijn 9 aanvragen ingediend en deze zijn ook allemaal 
gehonoreerd. 
Modelgeit/bok  : Er is één  Modelbok bijgekomen: Johan, eigenaar J. Hazendonk en één 
Modelgeit, Bregje 10 van de Enkhoeve,  eigenaar A. Koekkoek. 
Het volledige verslag van de najaarsvergadering zal t.z.t op de website van de fokgroep 
worden gezet. 
 
 
 

      
    


