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Landelijke Fokgroep Toggenburger

Het bestuur van de Fokgroep Toggenburger bestaat uit:

Voorzitter: Doede de Jong, Spannum.

Secretaris: André Koekkoek, Wijhe.

Penningmeester: Roel Geerling, Sint Anthonis.

Lid: John Hazendonk, Hagestein.

Lid: Harmjan Popken.



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Algemene Ledenvergadering NOG 20 april 2019

Bekrachtiging nieuw bestuurslid Harmjan Popken.



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Terugblik 2018

Promotie en keuringen 

Studiedag in Zweeloo

Ledenvergadering in Oene



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Aantal dieren  01-01-2019

Mannelijk met

voorlopige of 

def. 
stamboekopname

Mannelijk zonder 

voorlopige of def. 
stamboekopname

Vrouw Totaal

Lam 21 16 212 249

Volwassen 40 10 622 672

Totaal 61 26 834 921

921 totaal aantal Toggenburger dieren in GReIS 01-01-2019

87 totaal aantal bokken (61 en 26 bokken)

49 totaal aantal stamboek keuringen bokken in 2018

8 herkeuringen bokken

15 definitieve keuringen bokken

26 voorlopige keuringen bokken

834 totaal aantal geiten 

109 totaal aantal stamboek keuringen vrouwelijk in 2018  

74 stamboek keuringen geiten

3 Register keuringen geiten

32 herkeuringen geiten

Aantal dieren per 01-01-2019                                                      
gegevens uit stamboekprogramma GReIS

Stamboek keuringen in 2018



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Promotie:

Dag van het Schaap in Ermelo

Farm- en Countryfair in Aalten

Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar

https://fokgroeptoggenburgergeitenblog.wordpress.com/dsc09186-jpg-toggenburgers-2/
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Nationale keuringen:

NCW-nationale NOG geitenkeuring

Nationaal Geiten Event in Zwolle



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Algemene Ledenvergadering 10 november 2018 in Oene.

Tijdens de ledenvergadering is er afscheid genomen van Jan Lanting. 
Jan was aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.

Vanaf het ontstaan van de Fokgroepen in 1995 is Jan betrokken 
geweest bij de Fokgroep Toggenburger.
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Harmjan Popken uit Zweeloo werd 

per acclamatie in het bestuur gekozen.

Secretaris André Koekkoek was aftredend en herkiesbaar. 

André werd bij acclamatie herkozen. 
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Er zijn in 2018

19 Bokmoeder B

7 modelgeiten

2 modelbokken

bijgekomen



Genenbank

Dit najaar is er van een eerder geselecteerde reeks                    
bokken sperma verzameld om hun fokmateriaal 
veilig te stellen in de genenbank van het Centrum 
voor Genetische Bronnen Nederland. 

Met het oog op genetische diversiteit is deze lijst 
zo samengesteld, dat de combinatie van deze 
bokken samen, zorgt voor de minste inteelt in de 
volgende generatie.



Landelijke Fokgroep Toggenburger

Programma 2019

Studiedag

Keuringen

Promotie

Opnamen
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De Studiedag van Fokgroep Toggenburger 
zal worden gehouden 

op zaterdag 25 mei 2019
bij de familie van Honk

in Bruchem.

Bruchem is een dorp in de Bommelerwaard, 

behorend tot de gemeente Zaltbommel, 

in de provincie Gelderland.
Wikipedia
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Fokgroep Toggenburger nodigt haar leden en belangstellenden uit om de studiedag te bezoeken die gehouden zal worden 

op zaterdag 25 mei 2019 bij familie N. van Honk, Broekseweg 1 in Bruchem.

Vanaf 09.45 uur ontvangst met koffie of thee, daarna zal voorzitter Doede de Jong de studiedag om 10.00 uur openen.

Na de mededelingen vanuit de Fokgroep zal familie van Honk ons alles vertellen over het ontstaan van hun geitenhouderij 

“van de Gouwakker”. De aanwezige Toggenburger geiten en bokken zullen worden besproken.

Rond 12.00 uur gebruiken we gezamenlijk de lunch bij Boerengolf in Hedel.

Het middagprogramma zal in het teken staan van het Type van de Toggenburger dat besproken wordt aan de hand van het true-type.

U kunt zich voor deze studiedag vóór 20 mei 2019 aanmelden bij: R. Geerling via e-mail: geerl568@planet.nl

met vermelding of u wilt deelnemen aan de lunch.

mailto:geerl568@planet.nl
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Promotie 2019

Farm- en Countryfair in Aalten

Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar

Keuringen 2019

NCW- nationale geitenkeuring in Jubbega

CW-nationale keuring in Putten
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Tijdens opnamedagen en keuringen worden er steeds vaker rasgebonden 
inspecteurs ingezet om meer uniformiteit bij stamboekinspectie van de 
Toggenburger geiten en bokken te bewerkstelligen. 

Rasgebonden inspecteurs in 2019 zijn

Theo van Herwerden

Doede de Jong

Jaap Krikken

Jan Lanting

Renske Ponne
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Rasgebonden inspectie tijdens:

Bokkenkeuring in Lexmond

Bokkenkeuring in Jubbega

Kringkeuring in Hoornaar

Geitenkeuring in Jubbega

en

Opnamedag in september
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De regel blijft bestaan dat:

*eigenaren van nieuwe modeldieren hiervoor een certificaat kunnen 
krijgen, mits zij dit vóór 1 oktober van het lopende jaar aanvragen 
bij het bestuur van de Fokgroep 

*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.
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Website

De website www.toggenburger.nl bevat veel informatie              
voor de geïnteresseerde geitenhouders. 

Regelmatig wordt er informatie toegevoegd                                  
en worden de foto’s verwisseld met opnamen                              
uit het heden én het verleden.

Ook veel buitenlandse bezoekers weten de website                        
te vinden en maken gebruik van de vertaalfunctie.

http://www.toggenburger.nl/
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Noteer alvast in uw agenda!!

Het duurt nog wel eventjes maar…..

…..de algemene ledenvergadering van 

Fokgroep Toggenburger zal worden gehouden 

op zaterdag 9 november 2019.
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Interesse? 

Draagt u de Toggenburger geiten een warm hart toe?

Heeft u Toggenburger geiten en wilt u betrokken worden bij de 

Fokgroep Toggenburger?

Meld u dan (via de website) aan bij het bestuur.

U bent van harte welkom.

Tot ziens tijdens de studiedag.

We rekenen op uw komst.


