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Studiedag van de Landelijke Fokgroep Toggenburger
Zaterdag 30 mei 2015 is de studiedag van de Fokgroep Toggenburger gehouden bij familie de Groot
in Schelluinen. Het was een leuke dag: fijn om elkaar weer te zien en er werd in ongedwongen sfeer
volop bijgepraat.
De 43 aanwezigen kwamen vanuit heel Nederland: vanaf het Friese- en Groninger land dicht bij de
Waddenzee tot de Zeeuwse Eilanden.
De catering werd deze dag verzorgd door de organisatie, bestaande uit een groepje geitenliefhebbers
die deze dag netjes hadden voorbereid.

Het fokgroep bestuur had aangegeven het True Type interactief te willen bespreken aan de hand van
groepjes geiten en bokken in diverse leeftijdsgroepen.
In de catalogus, die door de organisatie voor alle aanwezigen was gemaakt, stonden de dieren per
rubriek vermeld en achterin waren de raskenmerken met afbeeldingen van het True Type
weergegeven.
Door de geiten te beoordelen naar de onderdelen uit de bovenbalk van het keuringsrapport zoals
'type', 'uier', en 'ontwikkeling' kon de plaatsing nog al eens wisselen. Vooral een duidelijke uitleg bij de
plaatsing is dan enorm belangrijk niet in de laatste plaats voor de eigenaren.
Dit alles gebeurde onder leiding van voorzitter Doede de Jong.
Na afloop werd het plan geopperd dat ervaren geitenfokkers fokadviezen kunnen geven aan
geitenhouders die hulp kunnen gebruiken bij het richting te geven aan de fokkerij.
's Morgens begon de dag met regen en herfstachtige temperaturen, maar gelukkig klaarde later op de
dag de lucht op en kwam er een mei zonnetje te voorschijn.

Toggenburgers opgenomen in de genenbank
Via de link http://www.genebankdata.cgn.wur.nl/index.html kunt u zien welke dieren er nu in de
genenbank staan. Zie afbeelding.

In de maand december zijn er weer een aantal dieren opgenomen in de genenbank
Er is op 12 en 19 december van 10 bokken van verschillende rassen sperma gevangen, in totaal ruim
200 rietjes. Door de inzet van een aantal enthousiaste fokkers die hier tijd en energie in hebben
gestoken is ons ras weer wat meer veiliggesteld.
Scrapie Genotypering
Net als in 2013 en 2014 hebben een aantal leden bloedonderzoek laten doen op het genotype te
bepalen. In de fokkerij is dit een item waar men rekening mee kan houden. In het bokkenboek van
2016 zal bij de ongevoelige dieren het genotype worden vermeld. Het gaat hier om KK en QK dieren.
Stamboek inspectie
De Fokgroep heeft al een aantal jaren de wens om met rasgebonden inspecteurs te werken.
De verwachting is dat we dan een uniformere stamboek opname zullen krijgen. In de praktijk is dit niet
uitvoerbaar want het aantal locaties waar inspectie plaats vindt is te groot ten opzichte van het aantal
inspecteurs.
Voorstel is dat op een aantal nog te bepalen grotere keuringen de ras gebonden inspecteurs
aanwezig zullen zijn voor stamboek inspectie. Leden kunnen er rekening mee houden om juist op
deze locaties (op vrijwillige basis) hun dieren op te laten nemen.
De ras gebonden inspecteurs zijn: D. de Jong, J. Lanting, J. Krikken, J. van Burgsteden.
Het voorstel is ingediend bij het NOG. De fokgroep hoopt hier in 2016 invulling aan te geven.
Najaarsvergadering 2015
Naast de gebruikelijk vaste agenda punten stond de ledenvergadering in het teken van de presentatie
over ‘de Zwarte Toggenburger’ door Jelte Verbree. Jelte heeft het streven om Toggenburgers te
fokken naar dezelfde ras standaard als de Nederlandse Toggenburger maar dan in de zwarte kleur.
Naast bruine heeft Jelte nu een aantal zwarte toggenburgers op stal staan.
We hebben genoten van een inspirerende presentatie en het enthousiasme van deze fokker.
Nadat de NOG de Zwarte Toggenburger heeft erkend als ras hebben de leden nu al ingestemd om
met de “zwart” fokkers en “bruin” fokkers onder één fokgroep Toggenburger verder te gaan.
Voor de fokkers van de Zwarte Toggenburgers betekend dit een enorme stimulans voor hun fokkerij.
Door samen de krachten te bundelen hopen we dat dit een stimulans geeft voor alle
toggenburgerfokkers.
Bok en Bokmoederboek
Dit boek blijft in de huidige vorm verschijnen.
Jan van Burgsteden stelt dit supplement samen. In het boek wordt het genotype vermeld bij de dieren
met het gen QK en KK. Bij de vrouwelijke dieren komt dit op de positie te staan waar voorheen
singelomtrek stond en bij de bokken wordt het handmatig bijgeschreven.

Website en promotie
Michelle Besseling zal voor de fokgroep twee banners bestellen die gebruikt kunnen worden voor
promotie activiteiten.
Deze kunnen ook door de fokkers/organisaties worden gebruikt bij deelname aan evenementen om
zodoende reclame te maken voor onze hobby/ ons geitenras.
Michelle heeft tijdens de ledenvergadering een concept laten zien en neemt de aanvullingen vanuit de
zaal mee om tot een definitief ontwerp te komen
Michelle is de webmaster van de website www.toggenburger.nl
Het is een aanrader om bij externe belangstelling naast de persoonlijke aandacht ook door te
verwijzen naar de website.
Modelbokken en geiten
Dit jaar zijn er 3 modelgeiten en 2 modelbokken bijgekomen.
De certificaten worden uitgereikt aan de betrokkenen.
De foto’s van de dieren worden getoond op het scherm.
Dieren worden toegevoegd op de website www.toggenburger.nl
Dit certificaat wordt door de fokgroep uitgereikt wanneer geiten en bokken in het stamboek zijn
opgenomen met Algemeen Voorkomen van 90 punten of meer. De aanvraag voor toekenning van dit
certificaat dient door de eigenaar vóór 1 oktober te zijn gedaan aan de fokgroep.
Het volledige keurrapport moet men dan vóór 1 oktober opsturen naar Jan Lanting famlanting@live.nl
Overzicht van de dieren staan in Bijlage 1

Landelijke Fokgroep Toggenburger,
Wijhe, maart 2016.

Bijlage 1
Aanvraag erkenning Modelgeit 2015
Fiona NL100019528061 26-02-2012 VOLDOET
70 cm Eig.: J. van Burgsteden
Zelf : 92 93 90 90 92
Asmi NL101632026082 18-02-2011 VOLDOET
72 cm Eig.: Fam. den Braber
Zelf : 90 91 91 89 89
Sweelhoeve Elsje 86 NL100021057475 17-02-2012 VOLDOET
70 cm Eig.: Gebr. Popken
Zelf : 92 94 91 87 90
Aanvraag erkenning Modelbok 2015
Sarie's Hindrik "JH" NL100157839764 10-03-2013 VOLDOET
78 cm Eig.: H. Hollander
Zelf : 91 92 90 89
Sabreur NL101632026088 16-02-2012 VOLDOET
83 cm Eig.: M. Besseling
Zelf : 91 93 92 87
Aanvraag Bokmoeder B 2015
Fiona NL100019528061 26-02-2012 VOLDOET
70 cm Eig.: J. van Burgsteden
Zelf : 92 93 90 90 92
Moeder : 93 94 93 90 92 = BMB
M.M. : 87 88 87 87 86 = BMB
Sweelhoeve Grietje 45 NL100010405761 07-02-2014 VOLDOET
69 cm Eig.: Gebr. Popken
Zelf 87 87 87 85 88
Moeder : 94 94 92 92 94
M.M. : 88 91 89 87 85
Kina 82 NL100037192282 22-02-2014 VOLDOET
70 cm Eig.: S.A. Poelstra
Zelf : 88 90 88 87 86
Moeder : 87 88 86 88 86 = BM
M.M. : 90 92 89 88 91
Sweelhoeve Eline 5 NL100010205767 07-02-2014 VOLDOET
70 cm Eig.: J. Lanting
Zelf : 89 90 90 89 89
Moeder : 92 93 92 90 92 = BMB
M.M. : 91 92 90 90 89 = BMB
Saskia 7 NL100028315834 18-03-2014 VOLDOET
69 cm Eig.: J. Lanting
Zelf : 89 89 88 88 89
Moeder : 89 91 90 89 89 = BMB
M.M. : 88 88 88 87 91

