
  Studiedag in Oene. 28 mei 2016, de laatste zaterdag in mei, werd traditiegetrouw de studiedag van de Fokgroep Toggenburger gehouden in en bij zaal Zwanikken 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 door de jaren heen 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 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 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 en waar de fokgroepen Nubische-, Bonte- en Boergeiten een keuring houden.  De vergadering werd afgesloten na felicitaties voor de zwarte toggenburgerhouders. Voor meer informatie: www.toggenburger.nl  


