
Fokgroep Toggenburger vergaderde in Oene. 

Zaterdag 10 november 2018 werd de Algemene Ledenvergadering van Fokgroep Toggenburger in zaal “Zwanikken” in 
Oene gehouden.  
Om 10:00 uur kon voorzitter Doede de Jong de vergadering openen en de 28 aanwezigen welkom heten. 
Een speciaal welkom was er voor de heer Engel Kupers, bestuurslid van de NOG. 

Naast de gebruikelijke agendapunten werd er afscheid genomen van aftredend bestuurslid Jan Lanting uit Aalden. 
Jan is in 1980 lid geworden bij Geitenfokvereniging “Exloo” in Drenthe en hij was tot enkele jaren geleden zelf een erg 
enthousiast fokker van Toggenburger geiten en -bokken. Vanaf 1986 is hij actief als NOG keurmeester en inspecteur en 
sinds dit jaar is hij rasgebonden inspecteur voor de Toggenburger geiten en -bokken. Vanaf het ontstaan van de 
Fokgroepen in 1995 is Jan betrokken geweest bij de Fokgroep Toggenburger. Aan de hand van enkele foto’s van zijn 
dieren uit het verleden keken Doede de Jong en Jan Lanting op die tijd terug. Namens de leden en het bestuur werd er 
voor zijn lange bestuursperiode een aandenken aangeboden. 

Harmjan Popken uit Zweeloo werd per acclamatie met applaus in het bestuur gekozen. 
Secretaris André Koekkoek was ook aftredend. André stelde zich herkiesbaar. 
Ook André werd bij acclamatie met applaus gekozen en bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren. 

Theo van der Meer, voorzitter van Fokcommissie Boergeiten en fokker van Boergeiten en tegenwoordig zelfs in het 
bezit van een Toggenburger geit, verzorgde een PowerPointpresentatie waarin hij vertelde hoe Fokgroep Boergeit 
omgaat met hun stamboekinspectie. Theo vertelde waarom zij tot bepaalde keuzes zijn gekomen en hoe dit in de 
praktijk uitpakt. Ook vertelde Theo over het initiatief van een aantal Boergeit fokkers die 4 Boerboklammeren hebben 
geïmporteerd vanuit Engeland. 
Na afloop van de presentatie was er ruimte voor discussie in hoeverre de keuzes van de Fokgroep Boergeit interessant 
kunnen zijn voor onze Fokgroep. 

Ook verzorgde Theo een presentatie over het nieuwe stamboekprogramma ZooEasy. 
Het programma is voor iedere fokker straks online beschikbaar. In het programma kun je je stallijst op orde houden en 
gegevens toevoegen. Theo liet ons een aantal mogelijkheden zien die het programma biedt. De twee 
stamboeksecretarissen, de beheerders en aantal fokkers zijn het programma aan het testen en aanpassen voor 
optimaal gebruik. De verwachting is dat het programma in maart 2019 beschikbaar komt voor de geitenhouders.  
Voor de geitenhouders die hier geen gebruik van willen maken blijft het mogelijk om de gegevens aan te leveren bij de 
stamboeksecretaris. 

Paraplu bestand van SZH: Deze herkenning wordt gebruikt bij een uitbraak van dierziektes. Om zeldzame geitenrassen 
te beschermen, moet geregistreerd worden welke dieren tot zo’n zeldzaam Nederlands huisdierras behoren. Daarom 
heeft het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) besloten dat zeldzame huisdierrassen 
een extra vlag ‘zeldzaam huisdierras’ krijgen in de Identificatie & Registratie (I&R)-database. 
Uitleg en verdere informatie staat op SZH: Uitleg over het paraplubestand 

Er zijn in 2018 19 Bokmoeders B, 6 modelgeiten en 3 modelbokken bijgekomen. 
De certificaten voor de Modelgeiten en -bokken werden aan de eigenaren uitgereikt. Dit jaar staan er voor de eerste 
maal foto’s van de betreffende dieren op het certificaat. 

Tijdens opnamedagen en keuringen worden er steeds vaker rasgebonden inspecteurs ingezet om meer uniformiteit te 
bereiken bij stamboekinspectie bij de Toggenburger geiten en bokken. Mevr. Renske Ponne en de heer Theo van 
Herwerden zijn toegevoegd tot dit groepje inspecteurs. 

Naast de evenementen in het land waar de Fokgroep Toggenburger gepromoot wordt door aanwezig te zijn met 
enkele Toggenburger dieren en met promotiemateriaal in een stand zal de volgende Studiedag traditiegetrouw op de 
laatste zaterdag van mei worden gehouden. Familie van Honk uit Bruchem is bereid gevonden om hun locatie en hun 
Toggenburgergeiten voor de Studiedag op 25 mei 2019 beschikbaar te stellen en deze dag te organiseren. De opzet 
van onze Studiedag zoals wij die de laatste jaren hebben georganiseerd bevalt goed. We kijken er al naar uit. 

Om 15.00 uur kon de vergadering worden afgesloten. 

2 december 2018. 

http://szh.nl/paraplubestand/

