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Studiedag / Bijzondere ledenvergadering 
28 mei 2016, de laatste zaterdag in mei, werd traditiegetrouw de studiedag van de Fokgroep 
Toggenburger gehouden in en bij zaal Zwanikken te Oene en op het programma stond de 
kennismaking met de zwarte Toggenburger geit. 
Een groepje enthousiaste zwarte Toggenburgerfokkers, onder aanvoering van Jelte Verbree uit het 
Groningse Onderdendam, heeft aansluiting bij de fokgroep gezocht en gevraagd of er mogelijkheden 
zijn om de zwarte kleurslag te erkennen. 
Zwarte Toggenburgers zijn tot nu tot een uitsluitingsfout. 
Na de officiële opening door Fokgroepvoorzitter Doede de Jong werd adviseur van de fokgroep Jan 
van Burgsteden de gelegenheid geboden om te vertellen over de zwarte Toggenburgers uit het 
verleden waarbij kruisingen met landgeiten, importdieren en miskleuren aan bod kwamen. 
Geitenhouder Jan Westra uit het Zuid-Hollandse Hardinxveld-Giessendam was met 14 dieren, bruin 
en zwart, geit en bok, naar Oene gekomen om zijn dieren te presenteren en te vergelijken met de 
bruine Toggenburgers. 
Jan Westra heeft zich voorgesteld. Begonnen met bruine Toggenburgers is hij zich gaandeweg de 
jaren gaan toeleggen op het fokken van zwarte Toggenburgers. 

Tijdens het interactieve 
gedeelte van de ochtend, 
onder leiding van Doede de 
Jong, werden dieren opgesteld 
en door de groepjes 
bezoekers geplaatst en 
besproken zoals: moeder met 
drie dochters, moeder met 
twee zonen, imposante 
bokken, acht eenjarige geiten 
en twee drietallen kregen de 
bezoekers te zien. Veelal 
zwarte en enkele bruine 
Toggenburger geiten. 
De organisatie had gezorgd 
voor een schitterend terrein 

gelegen naast een poel met vrolijk kwakende kikkers, partytenten waaronder de geiten uit de zon 
stonden, stoelen voor de bezoekers en mooi weer.   
Na de heerlijke lunch volgde een bijzondere ledenvergadering. 
 
Op het programma stond het wel of niet accepteren van de zwarte Toggenburgers binnen het 
stamboek. In tegenstelling tot het eerder genomen besluit tijdens de algemene ledenvergadering van 
14 november 2015 in Oene dat voor de zwarte Toggenburgers erkenning aangevraagd mag worden 
om als zelfstandig ras te functioneren heeft het bestuur haar mening herzien en stelt voor om de 
zwarte Toggenburgers als kleurslag te erkennen binnen het stamboek. 
Na een uitgebreide uitleg volgde een vragenronde waarbij de meningen uit de zaal werden gepeild. 
De meeste bezoekers zien de toetreding van de fokkers van zwarte Toggenburgers als een welkome 
aanvulling wat betreft de toename van het aantal leden en het aantal dieren. 
Tijdens de stemming werd met een meerderheid van stemmen aangenomen dat de zwarte 
Toggenburgers toetreden binnen het stamboek. Zij zullen volgens nog nader te bepalen voorwaarden 
moeten voldoen aan de raskenmerken die ook gelden voor de bruine Toggenburgers. 
Voor hen geldt een overbruggingsperiode van enkele jaren, het bestuur zal deze zaken uitwerken. 
 
Er wordt aandacht geschonken aan de Dag van het Schaap en Geit in het KNHS-centrum in Ermelo. 
Op zaterdag 11 juni 2016 zal een raspresentatie aanwezig zijn tijdens het evenement waar veel 
schapen en geitenrassen aanwezig zullen zijn. 
De vergadering werd afgesloten na felicitaties voor de houders van zwarte Toggenburgers. 
 
 
 



 
Dag van het schaap 11 juni 2016. 
Tijdens de 15e editie van de Dag van het Schaap en Geit was er weer een hal ingericht voor de geiten.  
De Fokcommissies Bont-, Nubisch- en Boergeit hielden een keuring. De Fokcommissie Witte Geiten 

en Fokgroep Toggenburger waren met een informatiestand 
en een presentatie groep geiten vertegenwoordigd. Deze 
editie heeft de familie Hazendonk uit Hagestein, waarvan 
ook de Toggenburger geiten aanwezig waren, samen met 
mevrouw van Zanten 
een flinke bijdrage 
geleverd. In 
samenwerking met de 
overige leden van de 
fokgroep hebben we 
het Toggenburgerras 
kunnen presenteren en 
veel vragen van het 

publiek kunnen beantwoorden. We kunnen terugkijken op een 
presentatie voor een groot publiek met veel oprechte interesse 
voor de Toggenburger geit. 
 
 
NCW Nationale geitenkeuring 
De NOG jubileum nationale NCW-geitenkeuring is op zaterdag 20 augustus gehouden in manege de 
Haan te Jubbega. 25 inzenders hebben 124 dieren aangemeld waarvan er 115 zijn gekeurd. 
 
KampioenToggenburger lammeren:                     Lisa 81 JdJ  van J. de Jong, Achlum.  
Reserve kampioen Toggenburger lammeren:       Loesje 83 JdJ van J. de Jong, Achlum. 
 
Kampioen Toggenburger melkgeiten:                    Kina 82 van S.A. Poelstra, Peins.  
Reserve kampioen Toggenburger melkgeiten:      Sarina 80 van D. Brinksma, Kimswerd. 
Mooiste uier:                                                          Kina 2 van S.A. Poelstra, Peins. 

 
CW Nationale geitenkeuring - Geitenevent 
Zaterdag 10 september 2016 is in de IJsselhallen te Zwolle de nationale CW-geitenkeuring gehouden. 
302 dieren, waaronder de presentatiedieren, van tien rassen waren aangemeld door 60 inzenders. 
Bijna 260 lammeren en geiten van de 293 dieren zijn in twee ringen gekeurd. 
Naast deze keuring werd het symposium en de expo gehouden. 
Ruim 1100 bezoekers hebben deze dag, die geheel in het teken van de GEIT stond, bezocht. 

 
Kampioen Toggenburger lammeren:                     Suzanne 55 van J.C. Vonk, Meerkerk. 
Reserve kampioen Toggenburger lammeren:       Sweelhoeve Grietje 55 van gebr. Popken, Zweeloo. 
 
Kampioen Toggenburger geiten:                           Sweelhoeve Elsje 86 van gebr. Popken, Zweeloo. 
Reserve kampioen Toggenburger melkgeiten:      Suzanne 36 van J.C. Vonk, Meerkerk. 
 
100 jaar NOG symposium  
Zaterdag 12 november 2016 werd op een feestelijke wijze het honderd jarige jubileum van de NOG 
gevierd tijdens een mini-symposium in zalen- en congrescentrum 'de Aker' te Putten.  
NOG voorzitter Doede de Jong opende de jubileum dag en heette de ong. 80 aanwezigen hartelijk 
welkom en in het bijzonder de ereleden van de NOG, de heren Looijen en van Burgsteden.  
De voorzitter keek uitgebreid terug op de afgelopen 100 jaar en waagde een blik vooruit naar de 
toekomst. Daarna gaf hij het woord aan Kor Oldenbroek ( WUR- Wageningen) die de zieke Jack 
Windig ( WUR-Wageningen) verving om te spreken over 'populatie analyse van de NOG 
geitenrassen'. Na deze presentatie was er gelegenheid voor nog een kopje koffie of thee en we 
werden verrast met een bijzonder gebakje met het NOG-logo.  



Na deze pauze ging Kor Oldenbroek verder met 
de volgende presentatie 'fokkerij kansen voor 
de geit'. Daarna was het tijd voor een heerlijke 
lunch. Na de pauze vertelde Nonja Remijn        
( medewerkster SZH) ons 'over de kracht van 
de samenwerking'. 
Op een interactieve wijze stelde zij ter 
kennismaking aan het begin van haar 
presentatie vragen en door 'handopsteken' 
bleek oa. dat de aanwezige leden van de NOG 
tussen 1 jaar en 53 jaar lid zijn en dat er leden 
zijn zonder geiten en een enkele met 
honderden dieren. Het was een mooie dag, 
gezellig en leerzaam. Goed bezocht en fijn om 
met elkaar de lunch te gebruiken. Kortom een 
geslaagde dag. 

Verslag van de Algemene ledenvergadering bij Fokgroep Toggenburger Geiten 
Zaterdag 26 november, nu niet op de tweede zaterdag van november vanwege het jubileumfeest van 
de NOG, is in zaal Zwanikken te Oene de algemene ledenvergadering van de Fokgroep 
Toggenburger geiten gehouden. 
Ruim 35 personen waren aanwezig toen voorzitter Doede de Jong even na 10 uur de vergadering 
opende. Na een uitgebreid welkomstwoord, mededelingen, notulen, ingekomen stukken en het 
behandelen van het financieel verslag kwam de bestuursverkiezing aan bod. De voorzitter was 
aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten aangemeld, en met applaus werd de 
voorzitter voor de volgende bestuursperiode herkozen.                          

 
Vanuit de vergadering was het voorstel ingediend om de eisen voor bokmoeder B te versoepelen. De 
huidige eis is dat het betreffende dier moet voldoen aan een bovenbalk met minimaal 87-85-85-85-85 
punten, en dat ook haar moeder en grootmoeder aan deze eisen moeten voldoen voordat zij in 
aanmerking komt voor dit predicaat.  In het voorstel wordt gesteld dat het dier dat in aanmerking komt 
om bokmoeder B te worden moet voldoen aan een bovenbalk met minimaal 87-85-85-85-85 punten 
en moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport. Reden voor het 
voorstel is de kleine groep bokken en bokmoeders die veelal ook nog over een verwante bloedvoering 
beschikken. Inteelt is hierbij het gevolg. Met de huidige eisen en terugloop van stamboek 
Toggenburger dieren in Nederland hoeft niet verwacht te worden dat dit in de toekomst minder gaat 
worden. Door de eisen voor het predicaat bokmoeder B te versoepelen komen er meer geiten in 
aanmerking voor dit predicaat die zeker een positieve bijdrage kunnen leveren aan de fokkerij.     
Nadat de meningen in de zaal waren gepeild 
werd dit voorstel ter stemming gebracht en met 
een grote meerderheid van stemmen werd het 
voorstel aangenomen. De regel blijft bestaan dat 
de eigenaar van een nieuwe bokmoeder B dit 
vóór 1 oktober bij het bestuur van de fokgroep 
moet aanvragen, waarna het predicaat na 
goedkeuring wordt verleend. Na bekrachtiging 
door de NOG tijdens de algemene 
ledenvergadering van 2017 zal het voorstel met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in 
werking treden.                                               
Ook de toetreding van de zwarte Toggenburger 
geiten zal bekrachtigd worden tijdens dezelfde 
NOG vergadering. 

De heer van Burgsteden gaf tijdens zijn presentatie uitgebreid en duidelijke uitleg en liet veel foto’s 
zien van “gewenste” geiten maar ook van dieren met meer of mindere erfelijke gebreken.  

 



Na een heerlijke lunch, waar ook gelegenheid 
was om bij te praten, nam Johan Vonk uit 
Meerkerk tijdens zijn presentatie over zijn 
Toggenburgergeiten fokkerij ons mee aan de 
hand van mooie foto’s en een goede uitleg. 
Johan vertelde ons vanaf de aanschaf van zijn 
eerste geit tot de geiten die hij nu op stal 
heeft.  
Ook de filosofie achter de bokkeuze lichtte hij 
toe.  
 
Het bestuur gaf uitleg over hun plan om 
tijdens enkele nog nader te bepalen 
bijeenkomsten in het land de gelegenheid te 
bieden om vrijblijvend door ras gebonden 
inspecteurs toggenburger geiten en bokken in 

het stamboek op te laten nemen. Zowel voor NCW als voor CW. Dit plan wordt verder uitgewerkt. 
Stamboekopname tijdens de plaatselijke keuringen blijft mogelijk. 
 
Tijdens de terugblik over de activiteiten die in 2016 hebben plaats gevonden spraken we over: 
- de studiedag in Oene in mei 2016 
- deelname aan de Dag van het Schaap en Geit in Ermelo in juni 2016 
- NOG jubileum in Putten en de beide NOG nationale keuringen, zowel NCW in Jubbega en CW in 
Zwolle. 
 
Ook dit jaar zal dhr. J. van Burgsteden het supplement bokken- en bokmoederboek maken en hij 
vraagt om de medewerking van de eigenaren om hem de mutaties door te geven vóór 1 januari 2017. 
 
De volgende bijeenkomst van de fokgroep zal worden gehouden op zaterdag 27 mei 2017. 
 
Website en promotie 
De nieuwe banners van de fokgroep zijn tijdens activiteiten waarbij Toggenburger geiten betrokken 
waren geïntroduceerd. Fokkers en organisaties kunnen deze banners gebruiken om ons geiten ras te 
promoten. Er zijn nieuwe folders opgesteld met daarop de rasomschrijving.  
Michelle Besseling is de webmaster van de website www.toggenburger.nl  
We verwijzen u voor meer informatie over de fokgroep en het ras graag naar deze website.. 
 
Terugkijken op 2016 
2016 is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Een bruisend jaar voor de geitenliefhebber. Veel 
activiteiten in één jaar. Met daarin een paar grote evenementen die niet elk jaar aan de orde zijn zoals 
de Dag van het Schaap en Geit, een Geitenevent en ook nog eens een jubilerende NOG, dit alles 
naast de gebruikelijke activiteiten. Al deze zaken vergen aandacht. Veel contact tussen de 
verschillende organisaties en fokkers om alles goed te doen slagen. 
Het is ook het jaar geweest waarin onze fokgroepleden naar de toekomst gerichte beslissingen 
hebben genomen. We hebben besloten om na een grondige voorbereiding de Zwarte Toggenburger 
als kleurslag op te nemen binnen De Nederlandse Toggenburger. Ook het besluit om de eisen voor 
Bokmoeder B aan te passen is een voorbeeld van een op de toekomst gerichte beslissing. 
Genoeg leden met een gezonde geitenpopulatie is een goede basis om onze hobby en het geiten ras 
instant te houden. 
 
Toekomst 
De fokgroep heeft  het voornemen om in 2017 aandacht te schenken en plannen te maken om het 
percentage inteelt onder de Toggenburger populatie terug te dringen. Ook blijven we gefocust om tot 
een meer uniforme stamboekopname te komen. De rol die de fokgroep heeft binnen de organisatie 
structuur van de NOG gaan we in 2017 met nog meer enthousiasme oppakken. 
 
 
 
 
 

http://www.toggenburger.nl/


Modelbokken en geiten 
Dit jaar zijn er 3 modelgeiten en 3 modelbokken bijgekomen.  
De certificaten zijn tijdens de algemene najaarsledenvergadering uitgereikt aan de betrokkenen.  
De foto’s van de dieren werden 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 secretaris van de fokgroep. 
 
 

Aanvraag erkenning Modelgeit 2016 

 
Sarie 190                                                        NL100011120119 27-04-2013 VOLDOET 
Kruishoogte: 70 cm                                      Fok.: D. de Jong 
Zelf: 93 94 89 90 94                                     Eig.: D. de Jong 
 
Sarie's Hinke "JH"                                        NL100157539763 10-03-2013 VOLDOET 
Kruishoogte: 70 cm                                      Fok.: Fam. J. Hazendonk 
Zelf: 90 89 88 90 93                                     Eig.: Fam. J. Hazendonk 
 
Flora van de Lage Landen                          NL101631680130 26-01-2014 VOLDOET 
Kruishoogte: 70 cm                                      Fok.: H.G. & M.A.Y. Schenk-Syswerda 
Zelf: 90 91 89 88 90                                     Eig.: H.G. & M.A.Y. Schenk-Syswerda 
 
Aanvraag erkenning Modelbok 2016 
 
Tjedmar Meint                                             NL100011620145 03-04-2011 VOLDOET 
Kruishoogte: 78 cm                                      Fok.: D. de Jong 
Zelf: 91 92 89 88                                           Eig.: Comb. Dijkgraaf 
 
Canfil                                                              NL101632026091 01-02-2014 VOLDOET 
Kruishoogte: 81 cm                                      Fok.: J. van Burgsteden 
Zelf: 92 94 92 88                                           Eig.: J.C. Vonk 
 
Tjedmar Obe                                                 NL100011820118 08-04-2013 VOLDOET 
Kruishoogte: 82 cm                                      Fok.: D. de Jong 
Zelf: 91 92 90 87                                           Eig.: Fam. Geerling 
 
 
Voor meer informatie: 
www.toggenburger.nl 
 
Landelijke Fokgroep Toggenburger, 
Wijhe, februari 2017. 
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