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Landelijke Fokgroep Toggenburger

Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op zaterdag 9 november 2013 in Zaal Zwanikken te
Oene.

Aanwezig: ca. 31 belangstellenden

1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de ledenvergadering. De N.O.G bevindt zich in roerige tijden.
Fokcommissies vormen het hart. Vorig jaar hebben we een verhaal gehoord van Goffe de Boer over British
Toggenburger. Daar hebben we tijdens onze Studiedag in Makkum ook aandacht aan besteed. Dit ter
verbreding van de mindset. In de professionele geitenhouderij gaat het beter, betere melkprijzen. Melkgeit is
en blijft belangrijk, ook voor afzet, nationaal of internationaal. Kunnen we CW en NCW bij elkaar brengen? We
hebben vorig jaar dat voorstel gedaan richting N.O.G., maar daar wordt gelet op de situatie nu niets mee
gedaan. De vereniging Friesland zal daarmee aan de slag gaan en met een voorstel komen. Kwaliteit is bij
beide groepen (CW en NCW) heel goed. Voor het behoud en ook het optimaal kunnen inzetten van de
verschillende fokfamilies binnen het Toggenburger ras is het belangrijk dat we daarmee aan de slag gaan. De
voorzitter spreekt de hoop uit dat we een goede vergadering zullen hebben. Vanmiddag vertelt Lenze iets over
zijn studiereis naar Engeland. De voorzitter vertelt vanmiddag iets over fokfamilies, in de hoop dat u daar in de
fokkerij wat aan heeft.
2. Mededelingen

 Er zijn afmeldingen van mw. Hoorweg, comb. Maat, mw. Jimmink, mw. R. Sterk, mw. D. en dhr. W.
v.d. Broek en dhr. Ritzema.

 Met medewerking van een aantal bokhouders is het mogelijk om sperma te winnen voor opslag in de
genenbank. Het Centrum voor Genetische Bronnen in Nederland (CGN) heeft vorig jaar de vraag
gesteld of de fokgroep daaraan wil meewerken. Op 23 november 2013 zal als alles meezit de
spermawinning gaan plaatsvinden.

 Er zijn Togenburger fokkers verzocht door WUR  om mee te werken aan het scrapieonderzoek. Dhr.
Hoekstra geeft aan dat met enkele geitenhouders contact heeft plaatsgevonden. Het onderzoek vindt na
het lammerseizoen plaats. Het gaat om bloedonderzoek.

 De coördinator voor de Dag van het Schaap dhr. Louis Oostrom, heeft J. Hazendonk benaderd met de
vraag of ook geiten willen meedoen. Datum: laatste zaterdag van mei in 2014, locatie: weer in Ermelo.

3. Notulen vorige vergadering d.d. 10 november 2012
Er zijn tekstueel geen vragen of opmerkingen. Naar aanleiding van merkt dhr. Houtman ten aanzien van het
verhaal van Goffe de Boer over British Toggenburger op dat we wel heel voorzichtig moeten zijn. Tijdens de
Studiedag in Makkum zijn de verschillen heel duidelijk in beeld gebracht. Voor het overige naar aanleiding van
geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. 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. 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. De secretaris geeft aan dat er echter nooit een reactie van de
geitenhouders komt, dus de fokgroep heeft daarmee ook niet een beeld of het tot resultaten leidt. Zou
wel eens leuk zijn als men wat laat weten.

5. Vraag ontvangen van een Oostenrijkse geitenhouder, die interesse heeft in Nederlandse Toggenburger
geiten, met melk. Hebt u interesse om daarmee in contact te komen, meldt u zich dan even aan bij het
bestuur. Doede geeft aan dat dit wel een bevestiging is dat we meer interesse zien, ook internationaal.
Goffe de Boer heeft daar ook ervaring mee.

5. Jaarverslag 2012
Het jaarverslag wordt niet meer opgelezen. Het verschijnt in januari al en is door de webmaster op de website
geplaatst. Het is ook gepubliceerd in het  jaarverslag van de N.O.G. en daarmee toegankelijk voor iedereen.
Geen vragen over.
6. Financieel verslag
De penningmeester deelt het financieel overzicht uit. Het is al goedgekeurd door de N.O.G in april.
Penningmeester geeft aan dat we aardig in de pas lopen met de begroting. Dhr. De Vries vraagt er wordt
begroot € 1.500 voor de N.O.G. maar de bijdrage is veel lager. De penningmeester geeft aan dat de N.O.G.
alleen betaalt wat werkelijk nodig is.
7.   Bestuursverkiezing: aftredend en niet-herkiesbaar M.A.Y. Schenk-Syswerda
De voorzitter geeft aan dat Mariëlle heeft laten weten te zullen stoppen, na 17 jaar actief te zijn geweest voor
de fokgroep. Vanaf het begin was ze erbij betrokken als notulist/adviseur en sinds 2001 als secretaris. Zij wordt
bedankt voor haar inzet en ontvangt een herinnering in de vorm van een spiegel met het ideaaltype van de
Nederlandse Toggenburger Geit en een bos bloemen. Mariëlle bedankt het bestuur en geeft aan zich met veel
plezier te hebben ingezet voor het behoud en het versterken van de Nederlandse Toggenburger geit.
Het bestuur stelt voor dhr. A. Koekkoek. Wordt per acclamatie gekozen. Wil zich graag inzetten voor
Toggenburger, ligt hem na aan het hart. Wil graag tussen de fokkers staan.
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Aftredend en herkiesbaar: J. Lanting
Er zijn geen tegenkandidaten opgegeven. Dhr. J. Lanting wordt per acclamatie herkozen.
8. Voorstel schofthoogte meten in plaats van kruishoogte
Tijdens laatste overleg tussen fokgroepen en scholingscommissie heeft de fokgroep Toggenburger
beargumenteerd waarom wij voor Toggenburger de schofthoogte gemeten willen hebben, in plaats van
kruishoogte. De scholingscommissie wil daar niet aan. J. v. Burgsteden heeft eens onderzocht wat de
consequenties zijn. Zijn – beperkte – onderzoek heeft uitgewezen dat er voor geiten en jonge bokken geen
gevolgen worden verwacht. Wel voor oude bokken.
Dhr. De Vries: kun je niet gewoon schofthoogte blijven meten? Voorzitter geeft aan dat het
stamboekprogamma GReIS dat niet aankan. Daarmee kan de fokgroep dat standpunt hebben, maar volgens
de voorzitter is er een besluit genomen om over te gaan naar kruishoogte. We kunnen die discussie opnieuw
voeren, maar dat lijkt de voorzitter niet slim. Hoe ligt het in onze populatie? Voor geiten en jonge bokken geen
verschil. We laten die maten zo. Dhr. Schenk vraagt hoe het dan zit met bokken 78 cm. die overbouwd zijn, die
komen op 78. En bok met aflopende lijn, wat in principe volgens het ideaalbeeld gewenst is, die kan 76 scoren
op kruishoogte, maar die kan qua schofthoogte wel voldoen. Die worden dan afgekeurd? De voorzitter reageert
dat we overgaan tot het meten van kruishoogte, omdat die discussie overruled is. Mw. Besseling: wie heeft die
discussie gevoerd? Bij de N.O.G.? Aan onze leden is via de vergadering geen voorstel voorgelegd met de vraag
mee eens/oneens? Er is dus al een besluit genomen binnen de N.O.G. zelf! De voorzitter geeft aan dat binnen
de N.O.G de scholingscommissie tussen fokgroepen en keurmeesters/inspecteurs in zit. Vanuit de
scholingscommissie is het voorstel gedaan om voortaan kruishoogte te meten in plaats van schofthoogte.
Meerderheid heeft daarmee ingestemd, de Fokgroep Toggenburger niet en de fokgroep Toggenburger heeft ook
argumenten naar voren gebracht waarom zij van mening is dat er voor Toggenburger schofthoogte moet
worden gemeten. Tijdens de laatste bijeenkomst in oktober is dat nogmaals gedaan. De scholingscommissie
houdt aan het besluit vast om voortaan geen schofthoogte meer te meten maar kruishoogte. Dhr. Schenk geeft
aan dat dat besluit niet in onze vergadering is genomen.  In GReIS is dat eenvoudig aan te passen, waar een
wil is, is een weg. Op deze wijze hebben fokgroepen toch geen zin meer? Fokgroepen zijn bepalend voor het
fokbeleid, niet N.O.G., noch de scholingscommissie en dat is feitelijk wel wat nu gebeurt. Mw. Besseling vraagt
waarom het niet mogelijk is dat inspecteurs schofthoogte kunnen meten en voor de andere rassen de
kruishoogte? De voorzitter geeft aan dat er 5 rassen zijn en dat het voor inspecteurs lastig is als voor alle
rassen andere eisen gelden. Mw. Besseling geeft aan dat onzin te vinden. Maak eens de vergelijking met
keurmeesters die kippenrassen moeten keuren. Ieder ras heeft zijn eigen standaard en eigen eisen. Dat geldt
voor veel meer diersoorten en binnen de N.O.G. zou het keurmeesters- en inspecteurskorps niet in staat zijn
om 5 rassen te kennen? De voorzitter geeft aan dat er een besluit is genomen. Het verwijt kan worden
gemaakt dat die discussie niet goed is gevoerd.
Voorzitter stelt voor om met ingang van 2014 kruishoogte te meten. Wie is voor en wie tegen? 9 leden zijn voor
en de rest is tegen. Wat doen we? Vanuit N.O.G. wordt de schofthoogtemeting niet gefaciliteerd. Dhr. Koekkoek
hoort verschillende zaken: kenmerken van het ras, wijze van meten en hoe we tot besluitvorming komen.
Voorzitter: kruishoogte wordt gemeten is een standpunt. Stemmen over schofthoogte in plaats van kruishoogte
is eigenlijk geweest. Volgens J. v. Burgsteden maakt het niets uit, met uitzondering van oude bokken. Dat
moeten we de komende jaren goed monitoren. Als je het niet wilt, dan kom je in een niemandsland terecht,
omdat schofthoogte door de inspecteurs niet wordt gemeten. R. Geerling benadrukt nog een keer wat de
fokgroep als standpunt naar voren heeft gebracht. Mw. Besseling kunnen wij als fokgroep niet een brief erover
sturen dat men het meet en gewoon invult in het vakje kruishoogte? We hebben er ons als fokgroep hard voor
gemaakt, maar wij nemen een minderheidsstandpunt in. Wat zijn de consequenties voor Toggenburger?
Waarom moeilijker maken dan het is?  Voorzitter sluit de discussie er wordt kruishoogte gemeten.
9. Uitreiking certificaten Modelgeit/bok – Predicaten Bokmoeder B
Predicaten Bokmoeder B
Er zijn 14 aanvragen ingediend en 11 zijn erkend, omdat die voldeden aan de eisen. De nieuwe geiten dragen
bij aan een verbreding van de bloedlijnen.
Modelgeit/bok
Er is 1 modelbok bij gekomen: Veneur van J. v. Burgsteden.
Er zijn 4 Modelgeiten aangevraagd en die voldoen aan de eisen. Bella 83 van dhr. Houtman. Roelientje 84 van
J. de Vries, Sweelhoeve Grietje 30 van de gebr.  Popken en Sarie 182 ook van de gebr. Popken.  Mooi resultaat.
Het zijn dieren uit vier verschillende bloedlijnen. Dit geeft een kwaliteit in de breedte aan van verschillende
foklijnen.
10. Supplement Bokken- en bokmoederboek 2013
Dhr. V. Burgsteden geeft aan dat hij er nog 3 in de handel heeft. Wil men wijzigingen doorvoeren, dan roept hij
de fokkers op om dat aan te geven. We leven in het tijdperk van digitalisering. We proberen het te digitaliseren
en daarmee toegankelijk te maken. Het genoeglijke van het op papier heeft een belangrijke meerwaarde. Zeker
ook het overzicht van vier generaties.
11. Activiteit 2014.
We hebben een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan de Dag van het Schaap, eind mei. Dat zou kunnen.
Wie heeft andere ideeën? Mw. Besseling geeft aan dat jaarlijks een farm en countryfair is in Aalten, komt ander
publiek. Dat is wellicht ook een idee.
Vanuit het bestuur is het voorstel om wel de laatste zaterdag van mei aan te houden. De voorzitter vraagt wie
is er voor een keuring/voorlichting tijdens Dag van het Schaap? H.J. Popken geeft aan voorkeur te hebben om
het aan te laten sluiten bij wat we hebben en wat we willen. Die lijn houden we vast. Past de Dag van het
Schaap daar in? Wat kost het? Mensen die deelnemen hoeven geen toegangsprijs te betalen. Mw. Schenk geeft
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aan dat je dat ook kunt bespreken met de Stichting Dag van het Schaap. Dhr. Koekkoek vraagt of het niet
mogelijk is om keuring en instructie te combineren? Het bestuur zal onderzoeken of het mogelijk is om onze
formule van de studiedag in te passen in de Dag van het Schaap. Als dat niet lukt, is er dan een alternatieve
locatie beschikbaar? Wie wil daaraan een bijdrage leveren? Dhr. Van Leeuwen vraagt zich af naar welke regio je
dan wilt? Idee centrum van het land.
12. Geiten studiereis: verhaal van L. van Weperen over zijn ervaringen
Dhr. Van Weperen vertelt over zijn studiereis naar Engeland, alwaar hij diverse geitenhouders heeft bezocht
met British Toggenburger. Hij geeft aan dat in de bloedlijn van Theban Consul, die nu bij Goffe de Boer staat,
wel veel stekelharigheid zit. Hij heeft geiten van een andere fokster gezien die beter op kleur zijn.  Het was
voor hem en de deelnemers aan de reis een leerzame reis. Leuk om te zien hoe de Engelsen met hun hobby
omgaan en met keuringen.
13. Fokkerij en bloedlijnen. Hoe fokken we zo breed mogelijk met een goed resultaat?
Dhr. De Jong neemt de aanwezigen mee in het belang van fokken en het kennen van je eigen bloedlijnen, de
kwaliteiten daarvan, maar juist ook van de bloedlijnen van collega fokkers. Binnen het Toggenburger ras is veel
kwaliteit aanwezig. Je komt dieren tegen met wat meer melkopdruk dan anderen. Hij geeft aan in zijn fokkerij
heel bewust die verschillende eigenschappen te hebben gebruikt, met het doel het ideaaltype te benaderen.
Bepaalde combinaties hebben zeker ook het gewenste resultaat gebracht. Door inzicht te hebben in de
kwaliteiten van verschillende bloedlijnen en ze bewust in te zetten, kom je een stap verder. De gunfactor is
daarbij van groot belang. Herken en erken kwaliteiten van elkaars bloedlijnen en benut die zeer bewust.
14. Rondvraag
Dhr. Poelstra vraagt of op de website van de N.O.G. duidelijker kan worden vermeld wat de melkproductie-
eisen zijn voor bokmoeder.
Mw. Besseling vraagt of het nog zinvol is om naar de countryfair in Aalten te blijven gaan?
15. Sluiting
De voorzitter bedankt om 14.25 uur iedereen voor zijn/haar komst, goede reis en wel thuis.

Kort overzicht besluiten:
 J. Lanting is herkozen als bestuurslid
 Dhr. A. Koekkoek is gekozen als bestuurslid
 Voorstel zoals geformuleerd heeft het bestuur gewijzigd, nadat na onderzoek is gebleken wat de

consequenties zijn. De fokgroep blijft de minimum maten hanteren voor kruishoogte en doet geen voorstel
meer voor blijven meten van de schofthoogte, omdat de N.O.G. niet bereid is om van koers te wijzigen.

 Activiteiten 2014: bestuur gaat aan de slag met studiedag tijdens Dag van het Schaap of een eventuele
alternatieve locatie.

M.A.Y. Schenk-Syswerda, secretaris


