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De  jaarlijkse studiedag werd dit jaar gehouden bij de fam. van der Veen in Makkum.  

De fam. van der Veen heeft een geitenmelk bedrijf van ongeveer 1000 geiten.  
Aanleiding om daar een studiedag te gaan houden, was de lezing van  Goffe de Boer, die gehouden werd op de 

ledenvergadering van de Landelijke Fokgroep Toggenburger op zaterdag 10 november 2012 in Oene. Goffe de 
Boer heeft een aantal British Toggenburger geïmporteerd uit Engeland. Op de foto’s was duidelijk het verschil 

tussen de Nederlandse Toggenburger en de British Toggenburger te zien. Wat er uitspringt bij de British 

Toggenburger is de uierkwaliteit. 
Om de British Toggenburger en de Nederlandse Toggenburger met elkaar te vergelijken in de praktijk, heeft het 

bestuur van de Nederlandse Toggenburger een studie dag georganiseerd op het bedrijf van de fam. Van der 

Veen, waar een aantal British Toggenburger bokken aanwezig  zijn. 
Ook zijn er een aantal Nederlandse Toggenburgers van het bedrijf die gekruist zijn met de British Toggenburger 

bok Theban Consul. Om de verschillen tussen beide rassen uit te leggen en te zien waren er ook een aantal 
zuivere British Toggenburgers van de Combinatie de boer uit Oudwoude aanwezig. Daar naast waren er een 

aantal zuivere Nederlandse Toggenburgers van de heer L.J. van Weperen uit Boornbergum aanwezig. Ook had 

van Weperen  3 lammeren die geboren waren uit een zuivere Nederlandse Toggenburger gekruist met de British 
Toggenburgerbok Theban Consul meegenomen. 
Om 10.00 uur heette voorzitter Doede De Jong,  60 personen welkom  op deze studiedag.  De dag begon met 
een excursie over het bedrijf van de fam van der Veen. Daarna begon de “de keuring”, de dieren waaronder ook 

lammeren werden bekeken door Jan Lanting en Doede de Jong. Beide rassen werden vergeleken, ook de 

lammeren van geiten die gekruist waren met de bok Theban Consul werden gekeurd. Wat opviel was de hoogte 
maat en kleuren van de kruisingen en de zuivere British Toggenburger, kruisingen en zuivere British zijn lichter 

(stekelharig) en kleur afwijkingen aan de kop, en de lengte van de kruisingen en zuivere British Toggenburger 

viel op.  
 De  1 jarige geiten werden “gekeurd”: daarbij waren 3 enter geiten die uit Sarie 164 (stal Doede de Jong) en 
Theban Consul waren geboren. Opvallend aan deze geiten  waren de excellente uiers, goed aangesloten, breed 

en mooie voor uiers. 2 geiten waren goed van haar kleur, de derde had een kleurafwijking aan de kop. De 
oudere dieren werden ook naast elkaar vergeleken, vooral de import dieren uit Engeland zijn grote, ruime dieren 

met veel melk, het ras excelleert in uierkwaliteit. Is het een witte geit in een bruin jasje? Dat de British 

Toggenburger veel gebruikt gaat worden in de professionele geitenhouderij is duidelijk.  
De aftekeningen van de British Toggenburger gaf stof tot heel veel discussie: veel lichte kleuren en veel 

stekelharigheid. Verder is ook veel gesproken over de vele witte vlekken aan de kop en romp. 
Aan het einde van de dag werden nog een aantal kruisingen (geiten)  opgenomen volgens de Nederlandse 
rasstandaard. Ook de veel genoemde bok Theban Consul werd door de inspecteurs Jan Lanting en Doede de 

Jong volgens de Nederlandse rasstandaard opgenomen. 
Al met al was het, ondanks het koude slechte weer, een zeer geslaagde dag, met veel discussies en meningen 

voor en tegen. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



        


