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Landelijke Fokgroep Toggenburger

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 10 november 2012 in Zaal Zwanikken te
Oene.

Aanwezig: ca. 30 belangstellenden

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de ledenvergadering van het mooiste ras dat er is. De familie
de Boer heeft dat ook ontdekt, waarover later meer. We hebben weer een mooi gevulde zaal, met aanwezigen
uit alle hoeken van het land, welkom! Tijdens deze periode van het jaar kijken we altijd even terug, maar ook
vooruit. Het doel is ons te vermaken rond het Toggenburger geitenras. 2012 was weer een jaar met veel
betrokkenheid en enthousiasme voor de Nederlandse Toggenburger, in de breedte. Een groep actieve fokkers is
ermee bezig, die we ook altijd zien op de keuringen en op onze bijeenkomsten. Dat is fantastisch! De kwaliteit
van de dieren in de top was heel goed en dat is nog steeds heel goed. Nu de Toggenburger een zeldzaam
huisdierras is, komen we wat meer in de picture, liften we mee met evenementen. Zo heeft Piet van Leeuwen
de coördinatie op zich genomen voor de organisatie van de Dag van het Levend Erfgoed. Piet geeft aan het
heel graag te doen, maar zou wel van wat meer mensen medewerking willen krijgen. Michelle houdt nog altijd
onze website bij. Daaraan is weer het nodige toegevoegd, zoals foto’s van bokken en per jaar de cijfers van de
omvang van de populatie. We zien heel duidelijk dat daar waar we in 2003 nog meer dan 4000 geiten en 240
bokken hadden, dat in 2010 al was gedaald naar 1400 geiten. In 8 jaar tijd is dus nog maar 1/3 deel van de
populatie over. Er is in die periode heel veel gebeurd dat zijn weerslag heeft gehad op de groep actieve fokkers.
In 2012 zijn we gestart met nog maar 990 geiten. Dit betekent dat we in 9 jaar tijd nog maar 25% van het
aantal dieren van 2003 over hebben. Van dit aantal geiten is 49 Bokmoeder, 11 geiten hebben het predicaat
Keurstamboek en we hebben 80 bokken. Deze daling van de actieve fokpopulatie is wel wat alarmerend. De
voorzitter dankt Michelle voor deze waardevolle toevoeging op de website.
Zoals gezegd is de kwaliteit van onze actieve fokpopulatie heel goed. Robuustheid en een formidabele
uierkwaliteit siert nog steeds ons ras. De beenkwaliteit is wel een aandachtspunt, die wordt er niet beter op.
Naar het oordeel van het fokgroepbestuur dient u zich in de fokkerij in ieder geval te richten op drie pijlers,
namelijk: robuustheid, uierkwaliteit en beenkwaliteit. Daarnaast vraagt het om waakzaamheid voor een
versmalling in de bloedpopulatie. Binnen NCW en CW zijn de dieren in de top van zeer goede kwaliteit. Wij
komen tijdens deze vergadering met een voorstel om te proberen die beide populaties bij elkaar te krijgen voor
de fokkerij. Naar het oordeel van het fokgroepbestuur moet je als fokkerijorganisatie de wil hebben om het
schot dat er nu tussen zit in het belang van de toekomst en een gezonde fokkerij eruit te halen. De
uitwisselbaarheid is van belang.
2. Mededelingen
Er zijn afmeldingen van mw. Hoorweg, dhr. Schenkel, dhr. Bos, dhr. Den Braber, dhr. en mw. Stolk, dhr. de
Boer, comb. Maat, mw. Jimmink, dhr. Ritzema, dhr. Balkema, dhr. de Wit.
3. Verhaal Goffe de Boer over British Toggenburger, met discussie
De voorzitter geeft aan dat de aanleiding voor de uitnodiging van Goffe de Boer is gekomen naar aanleiding van
mailverkeer tussen hem en Goffe de Boer, waarin Goffe had aangegeven dat hij een aantal dieren van het ras
British Toggenburger heeft geïmporteerd. Nieuwsgierig naar zijn beweegredenen, heeft de voorzitter hem
uitgenodigd om dat eens aan ons te komen vertellen tijdens onze ledenvergadering. De vragen die leven zijn,
waarom kies je niet voor de Nederlandse Toggenburger geit? Wat is de British Toggenburger eigenlijk voor
geitenras? Is het een witte geit in een bruin jasje? Hoe is het tot stand gekomen? Wat betekent de
aanwezigheid van British Toggenburger voor ons ras? Moeten we daar iets mee, of juist niet?
Mw. Besseling: vraagt om een reactie van de aanwezigen vooraf, dus zonder het verhaal van Goffe de Boer te
hebben gehoord. Dhr. De Vries vergelijkt de British Toggenburger met de Amerikaanse koe en is bang dat als je
daar wat mee gaat doen, dat het dan met de Nederlandse Toggenburger die kant op gaat. Mw. Ponne deelt die
mening. Dhr. Houtman geeft aan dat hij altijd actief is geweest in de melkcontrole en in het verleden heeft
gezien dat inmenging van de Noord-Hollandse koe later heeft geleid tot de Amerikaanse Holstein en dat het
naar zijn oordeel betere dieren opleverde, met meer melk. De mening over dat de Amerikaanse koe beter is,
wordt niet door iedereen gedeeld. Dhr. Weber constateert dat een toename van de hoeveelheid melk voor het
merendeel van de aanwezigen niet direct een doel is. Het houden van een geit, zuiver om de melk is niet
(langer) meer het fokdoel. Dhr. Koekoek geeft aan graag de presentatie aan te horen en op basis daarvan te
oordelen of het wat kan toevoegen of niet. Dhr. van Burgsteden stelt de aanwezigen de vraag wat of men alle
mogelijkheden binnen het eigen ras wel heeft benut? Mw. Besseling geeft aan dat de Toggenburger een
zeldzaam huisdierras is. Het toevoegen van nieuw bloed via een ras als British Toggenburger zal niet zomaar
kunnen, zelfs heel moeilijk zijn.
Goffe de Boer houdt zijn verhaal en toont via foto’s de aanwezigen de verschillen tussen de Nederlandse
Toggenburger geit en de British Toggenburger; een ras dat in Engeland bestaat naast de Toggenburger, dat het
uit Zwitserland afkomstige ras is. British Toggenburger is een mix van allerlei rassen, Toggenburger, maar ook
Saanen, British Saanen en Alpine, of British Alpine. Wat niet mag worden gebruikt is de Anglo Nubische geit. In
de fokkerij van de British Toggenburger richt men zich op een grote, ruime langgerekte geit, met een zeer ruim
uier. De melkgift van de British Toggenburger is zeer hoog. De geit die hij heeft geïmporteerd is 4 jaar een
heeft een daggemiddelde van 7,8 liter melk. Men let in de fokkerij veel minder op de aanwezigheid van vlekjes
en aftekeningfouten, maar op het oog moet het wel een toggenburger zijn. Waarom heeft hij gekozen voor de
British Toggenburger? Hij houdt van grote, ruime geiten met veel melk. Hij heeft eerder kennis gemaakt met
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dit ras, tijdens zijn werk en tijdens zijn bezoeken aan Engeland en keuringen aldaar viel het altijd al op dat dit
ras excelleert in uierkwaliteit en dat spreekt hem erg aan. Goffe geeft aan dat hij de Nederlandse Toggenburger
geit beslist een mooie geit vindt, met in de breedte een goede kwaliteit, beter dan de andere rassen. In dat
opzicht geeft hij de aanwezigen een compliment voor hun fokkerij. Hij benadrukt dat zijn overwegingen om een
British Toggenburger te importeren niets te maken heeft met eventuele intenties om dit ras in te zetten binnen
de fokkerij van de Nederlandse Toggenburger. Hij heeft het ras gekocht voor zichzelf, omdat hij het een mooie
geit vindt. Binnen de professionele geitenhouderij wordt overigens al wat langer gebruik gemaakt van de British
Toggenburger, vanwege haar kwaliteiten; het is dus niet de eerste British Toggenburger die hiermee in
Nederland wordt gehouden.
Doede bedankt Goffe voor zijn verhaal. De British Toggenburger kent dus veel variatie in type en een beste
uierkwaliteit en er is interesse in het ras binnen de professionele geitenhouderij. Hij vraagt de aanwezigen of er
vragen zijn. Mw Besseling geeft aan dat als iemand wil kiezen voor het gebruiken van British Toggenburger, zij
er in haar fokkerij geen last van wil hebben. Het moet wel zichtbaar zijn welke bloedlijnen dan “ververst” zijn
met vreemd bloed. Ze wijst ook op het risico van het ontstaan van twee kampen. Dhr. Weber vraagt zich af of
het blijft bij de aanwezigheid van een incidentele bok die men gaat gebruiken, of volgen er meer? Wat betekent
dat dan? Dhr. Lanting geeft aan dat het belangrijk is om zeer kritisch te kijken naar wat deze informatie nu
betekent. Kun en wil je er iets mee om het eigen ras te verbeteren, dat is de vraag. In het verleden zijn
importen uit Zwitserland ook kritisch bekeken en gevolgd. Als het zou gaan om erkenning, dan zegt hij er
voorstander van te zijn dat een commissie daar kritisch naar moet kijken. Als de betreffende nakomeling niets
is, dan is het ook niets.
4. Notulen vorige vergadering d.d. 12 november 2011
Er zijn geen vragen of opmerkingen zowel tekstueel als naar aanleiding van. Vaststelling: het verslag wordt
vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen.
5. Ingekomen stukken

1. Stukken N.O.G. ontvangen via e-mail, waaronder alle nieuwsbrieven.
2. Uitnodiging deelname overleg dagelijks bestuur N.O.G. en besturen fokgroepen.
3. Uitnodiging Dag van het Levend Erfgoed in Arnhem.
4. Uitnodiging Beemster Polderfair
5. Uitnodiging vereniging de Dageraad vanwege 100 jarig bestaan
6. Ook het afgelopen seizoen zijn er weer telefoontjes gekomen met vragen naar

lammeren/geiten/bokken. Diverse telefoonnummers van leden die in de buurt van de desbetreffende
persoon wonen zijn doorgegeven.

6. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag wordt niet meer opgelezen. Het verschijnt in januari al en wordt door de webmaster op de
website geplaatst. Het is ook gepubliceerd in het  jaarverslag van de N.O.G. en daarmee toegankelijk voor
iedereen. De reactie uit de zaal is dat het plaatsen van foto’s bij het jaarverslag leuk is.
7. Financieel verslag
De penningmeester deelt het financieel overzicht uit. Het is al goedgekeurd door de N.O.G in april. De activiteit
voor 2013 moeten we weer meenemen. Dhr. v. Burgsteden geeft aan dat vorig jaar minder bokken- en
bokmoederboeken zijn verkocht. We hebben het laten drukken voor een lagere prijs, maar er zijn er nog
minder verkocht. Als Toggenburger fokgroep hebben we het beste bokken- en bokmoederboek dat er is. Hij
verzoekt de aanwezigen het boek te promoten bij iedere geitenhouder/fokker die hij/zij kent. Het is een
waardevol boek voor de fokkerij. We zullen het ook vermelden op de website.
8.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar D. de Jong
Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven. Dhr. D. de Jong wordt per acclamatie herkozen. Hij bedankt de
vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen.
9. Uitreiking certificaten Modelgeit/bok – Predicaten Bokmoeder B
Predicaten Bokmoeder B
Er zijn 12 aanvragen ingediend en 8 zijn erkend, omdat die voldeden aan de eisen. De nieuwe geiten dragen bij
aan een verbreding van de bloedlijnen.
Modelgeit/bok
Er zijn 5 Modelgeiten aangevraagd en die voldoen aan de eisen en 2 bokken, waarvan er één heel recent is
aangemeld, die krijgt het certificaat per post toegezonden. De dieren die erbij zijn gekomen zijn: Sarie 151 van
dhr. J. Krikken, Sarie’s Casparina van dhr. J. Hazendonk, Sweelhoeve’s Grietje van de gebr. Popken, Anke 30
en Anke 33 van dhr. J. Dijkgraaf en Tjedmar Johan van dhr. Poelstra. De aanwezige geiten- en bokhouders
worden gefeliciteerd en krijgen het certificaat overhandigd. De aanwezigen wordt gevraagd om foto’s aan te
reiken van de dieren, zodat de webmaster die op de website kan plaatsen. Reik ze aan bij dhr. Van Burgsteden
of bij de webmaster zelf.
10. Supplement Bokken- en bokmoederboek 2013
Dhr. V. Burgsteden vraagt de aanwezigen wat hij hier nog meer over moet vertellen dan dat hij de voorgaande
jaren al heeft gedaan. Hij wijst op het belang van het boek voor de fokkerij en om ervoor te zorgen dat er
zoveel mogelijk worden verkocht.
11. Genenbank SZH
Het Centrum voor Genetische Bronnen van de Wageningen Universiteit houdt zich bezig met het verzamelen
van sperma van zeldzame huisdierrassen, met het doel om dat voor de toekomst te bewaren. De fokgroep is
gevraagd om sperma te verzamelen. Echter, het heeft de voorkeur van het CGB om sperma te winnen van
bokken die kunnen worden geslacht. Dat is het meest eenvoudig. Dit is echter voor de fokkerij niet gewenst. De
bokken die moeten worden geselecteerd moeten bij elkaar zorgen voor een goede bloedspreiding binnen het
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ras. We hebben als fokgroepbestuur aangegeven dat in dat opzicht het verkopen van bokken voor de slacht
geen optie is. De voorkeur gaat uit naar het verzamelen van dieren en dan sperma te winnen. De vraag is of
bokhouders, die vandaag aanwezig zijn, kunnen aangeven of ze wellicht bereid zijn om hieraan deel te nemen?
De bokhouders die aanwezig zijn, reageren positief. Het  fokgroepbestuur zal op basis van bloedspreiding 20
bokken selecteren, waarvan er dan 10 nodig zijn om sperma van te winnen. We treden in overleg met CGB om
te kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren.
12. Voorstel integratie CW en NCW
Dit voorstel is voortgekomen uit de SWOT-analyse die we vorig jaar tijdens onze ledenvergadering hebben
opgesteld. Daaruit volgde dat velen van u de scheiding tussen CW en NCW niet als positief ervaren voor de
fokkerij. Kanttekening daarbij moet worden gemaakt dat NCW makkelijker gebruik kan maken van CW
fokdieren dan andersom. De voorzitter geeft aan dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van de N.O.G.
weer eens bleek dat de N.O.G. nog veel geld in kas heeft. De vraag is alleen wat men daarvan doet? De vraag
is ook of de N.O.G. iets kan doen om CW en NCW dieren voor de fokkerij weer uitwisselbaar te maken. Kan dat
eventueel door subsidie te verstrekken aan geitenhouders die NCW zijn en CW zouden willen worden? We
weten als fokgroepbestuur ook dat het zijn van NCW voor een aantal geitenhouders ook samenhangt met het
houden van schapen die niet zwoegervrij zijn. Dit neemt niet weg dat het altijd verstandig is je er als N.O.G.
voor in te spannen om de tweedeling die er nu is op te heffen in het belang van een gezonde fokkerij, voor
zowel CW als NCW.
Dhr. Weber vraagt zich af wat de Gezondheidsdienst daarvan vindt? De voorzitter geeft aan dat het juist
interessant is om dat te onderzoeken. Immers, is er bijvoorbeeld een ontheffing mogelijk voor spermagebruik?
Kan dat wel of niet? Wat kan SZH doen in het belang van de bloedspreiding binnen de populatie van de
Toggenburger, maar hetzelfde geldt voor de Bonte geit. Ook met betrekking tot keuringen heeft men de wens
geuit dat CW en NCW weer samen zouden kunnen werken. De vraag is ook wat kan daarin wel en niet? Zijn
regels te versoepelen? We constateren al dat het nu makkelijker is om CW en NCW keuringen te houden op een
groot terrein, waarvoor 2 een verschillend UBN wordt aangevraagd.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen.
13. Activiteit 2013.
De vraag aan de aanwezigen wordt voorgelegd of men het ziet zitten om weer een keuring te organiseren in
samenwerking met de Stichting Dag van het Schaap. De keuring vindt plaats op 8 juni 2013. Mw. Ponne geeft
aan dat plaatselijke verenigingen dan ook keuringen organiseren, zij is er om die reden geen voorstander van.
Na discussie is constateren we dat we als fokgroepbestuur een samenwerking zoals in 2011 heeft
plaatsgevonden met de Stichting Dag van het Schaap niet gaan onderzoeken. Wat wil men dan? De voorkeur
gaat toch uit naar een studiedag op de laatste zaterdag van mei. Dat is 25 mei 2013. De voorzitter doet de
suggestie aan de aanwezigen om tijdens die dag onze Nederlandse Toggenburger in levende lijve te plaatsen
naast de British Toggenburger. Dhr. Speelman vraagt zich af of dat wel haalbaar is, aangezien Goffe de Boer
heeft verteld dat zijn geiten een jaar in quarantaine moeten blijven. Het bestuur pakt hoe dan ook de
organisatie van een studiedag op.
14.. Rondvraag
Dhr. Poelstra vraagt zich af hoe het kan dat dhr. Brinksma de uitnodiging niet heeft ontvangen. De secretaris
geeft aan dat degenen met een e-mailadres de uitnodiging via e-mail heeft ontvangen en voor het overige via
de post. Hoe dat  kan is voor de secretaris ook niet bekend. Dhr. Koekoek geeft aan dat hij de uitnodiging eerst
ook niet had ontvangen. De secretaris merkt op dat op het moment dat iemand die zich heeft opgegeven voor
het ontvangen van een uitnodiging en die dat niet tijdig heeft ontvangen, net als dhr. Koekoek ook gewoon
contact kan opnemen, dan kan het alsnog worden toegezonden. Overigens zijn deze keer alle leden
aangeschreven, in verband met het machtigingsformulier voor het paraplubestand. Iedereen heeft een
uitnodiging ontvangen, althans voor zover bij de fokgroep bekend als eigenaar van een Toggenburger geit. Het
had op de weg van dhr. Brinksma gelegen om contact op te nemen. De data waarop de fokgroep haar
activiteiten houdt, staan namelijk al vast sinds haar oprichting.
Dhr. Hazendonk zegt vorig jaar de vraag te hebben gesteld of een modelgeit ook bokmoeder B kan worden/
dhr. Lanting geeft aan dat dat binnen het bestuur is besproken. Het voegt echter niets toe. Bokmoeder B kan
een dier alleen worden bij bewezen kwaliteit of vanwege de aanwezigheid van een bijzondere/zeldzame
bloedlijn. Modelgeit kan een toevalstreffer zijn. Hoewel de kwaliteit van de modelgeiten goed is,
vertegenwoordigen deze dieren bloedlijnen die er al zijn. Een versoepeling voegt derhalve aan de fokkerij en
bloedspreiding van de bokken niet s op.
Dhr. Koekoek meldt dat op de regioavonden is gesproken over de erkenning van het stamboek en dat er meer
beleid moet komen ter voorkoming van inteelt. Bij de toggenburger was het nog niet duidelijk, hoe zit dat? Dit
is iets dat de N.O.G. zelf onderzoekt, de fokgroep is daar (nog) niet bij betrokken. Waarom de Toggenburger
niet in beeld is gebracht is bij het fokgroepbestuur dus niet bekend.
Dhr. Van Burgsteden vraagt hoe het kan dat hij keurrapporten krijgt toegezonden waar alleen maar kruishoogte
op staat vermeld en niet meer de schofthoogte. De singelomtrek staat er wel op, maar wat doet men daar
mee? De voorzitter geeft aan dat we het aan de N.O.G. moeten vragen om dat wel te vermelden op de
keurraporten, want beide hoogtes zijn in 2012 gemeten. De scholingscommissie heeft wel het idee dat het
meten van de kruishoogte betrouwbaarder is. Tegen invoering daarvan pleit dat alles in de fokkerij is gericht op
de schofthoogte. Wat betreft de singelomtrek, die wordt nu een aantal jaar gemeten. Theo v.d. Meer brengt in
beeld wat daar uitkomt. Als fokgroepbestuur hebben we al het standpunt ingenomen dat wij niet zien dat het
meten van de singelomtrek waardevolle fokinformatie brengt. De omvang zegt vaak meer iets over conditie dan
over de werkelijke omvang van het dier.
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15. Sluiting
De voorzitter bedankt om 14.35 uur iedereen voor zijn/haar komst. We gaan met de ideeën die uit deze
vergadering naar voren zijn gekomen verder en hopen u weer te ontmoeten op de laatste zaterdag van mei
2013. Goede reis en wel thuis.

Kort overzicht besluiten:
 D. de Jong is herkozen als bestuurslid
 Voorstel zoals hieronder geformuleerd is aangenomen.
 Activiteiten 2013: bestuur gaat aan de slag met studiedag.

M.A.Y. Schenk-Syswerda, secretaris

Voorstel integratie CW en NCW geiten
Wij stellen daarom voor om het N.O.G. bestuur het volgende voor te stellen: “onderzoek de mogelijkheden om
de scheiding tussen CW en NCW op te heffen, zodanig dat uitwisseling van fokmateriaal weer mogelijk wordt.”.


