Verslag van de Studiedag van Fokgroep Toggenburger op 27 mei 2017 in Boven Leeuwen.
Zaterdag 27 mei 2017 werd onder prima omstandigheden de Studiedag van Fokgroep Toggenburger
gehouden op het terrein van fam. van Leeuwen in Boven Leeuwen.
Voorzitter Doede de Jong opende even na 10.00 uur de Studiedag en tijdens zijn inleiding meldde hij
dat de bestuursleden Lanting en van Weperen, evenals enkele leden door omstandigheden afwezig
waren. Ong. 45 belangstellenden waren aanwezig. Ook zijn we blij met de aanwezigheid van fokkers
van andere geitenrassen. Zelfs uit Letland was er belangstelling en zij overwegen dieren aan te kopen
om in te kruisen met de daar aanwezige rassen.
Om de rasomschrijving in de praktijk te kunnen bespreken en de uitleg te vergemakkelijken waren
een aantal bokken en geiten in de tenten bijeen gebracht.
Na de inleiding werd er gevraagd om groepjes te vormen. De folder met daarop de rasomschrijving
van de Toggenburger geit en bok werd uitgedeeld en 6 bespreekgroepen hebben van gedachten
gewisseld waar we ons binnen ons ras de komende jaren op moeten focussen.
Per groep werd hun conclusie in het openbaar door een spreker aan de aanwezigen uitgelegd.
Iedere groepje zette nadien de aanwezige dieren op volgorde door te beoordelen op het punt
waarvan zij vonden dat de focus op zou moeten liggen. En zij vertelden daar hun verhaal bij.
Door deze aanpak was er een goede interactie tussen de leden om onze gezamenlijke focus te
bepalen.
Gezamenlijke Conclusie: aandacht om robuustheid, formaat, macht, grofheid en gebruik van
beenwerk, beenkwaliteit en vooruiers te behouden en te verbeteren.
De aanwezige inspecteurs en keurmeester konden deze conclusie van de leden onderstrepen.
Uit de aanwezige dieren werd tot “Beste Toggenburger geit van de dag” Fleur 12 van de Gouwakker
van fam. van Honk uitgeroepen, zij is een beste complete melkrijke geit.
En tot “Beste Toggenburger bok van de dag” werd Fokke P van fam. Hazendonk benoemd.
Daarnaast werd een bok en een geit getoond ( toevallig een volle broer en zus) en besproken om te
laten zien wat die in zich hebben: robuustheid, macht, grofheid.
Interessant om dit aan de hand van voorbeelden te tonen. En er werd gekeken welke keuzes men
dan zou kunnen maken en welke dieren men met elkaar zou kunnen paren.
Om het type nog eens te benadrukken werd aan de aanwezige keurmeesters gevraagd de dieren op
volgorde te zetten. Ook werd de aanwezige Witte geit vergeleken met de Toggenburger geit om de
verschillen tussen de rassen te benadrukken.
Ook het voorbrengen en toiletteren van de dieren kwam aan de orde. Door de dieren op een
correcte manier voor te brengen, aandacht te besteden aan het dier en de positieve punten te
benadrukken en de minder goede punten te verdoezelen kan voordeel van de uiteindelijke plaatsing
in de ring betekenen.
Aan het eind van het programma kon het bedrijf van de familie van Leeuwen bezichtigd worden.
We hadden afspraken gemaakt met Restaurant “Moeke Mooren” in Appeltern waar we met 41
personen rond lunchtijd hebben genoten van een heerlijke koffietafel.

Er was gelegenheid om Bok-en Bokmoederboeken aan te schaffen, die een bron aan informatie
bevatten.
We troffen het uitstekend met het mooie weer, ‘s middag liep de temperatuur zelfs op tot 33º C,
maar dit was goed te doen door de gunstige ligging van de tenten en de aanwezige wind.
Tijdens de bijeenkomst was er ook aan de inwendige mens gedacht en werd er koffie, thee of
frisdrank en enkele hapjes geserveerd.
De organisatie die bestond uit Piet van Leeuwen en Johan Hazendonk, bijgestaan door Klaas en Nelly
van Honk, hadden hun best gedaan om deze dag tot een succes te maken.
****
Samenvatting van de groepen die deze morgen waren gevormd en hun conclusies kenbaar maakten:
Groep 1
Waarborgen op beenwerk.
Grofheid van het beenwerk mag meer zijn!
Groep 2
Grofheid qua type en benen!
Bij TrueType staat dat langharig fout is. Is dit terecht? Of anders aanpassen in ‘niet gewenst’.
Groep 3
Voldoende grofheid van de benen en een goed gebruik van het beenwerk behouden!
Zorg dat we melk ook behouden.
Groep 4
Verder gaan met huidige rasomschrijving en TrueType, dan komt het goed!
Groep 5
Vooral letten op Macht!
Balans vinden in macht en show. ( ras adel)
Groep 6
Aandacht voor de vooruiers!
Aandacht voor beharing, lang harig is fout en scheren mag niet. Hoe gaan we hier mee om?
Opmerking: Deze vraag zal in de eerstkomende vergadering van de Fokgroep behandeld worden.
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