
Fokkersbijeenkomst 28 maart 2020 
 
Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden. 
 
In zalencentrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. 
Aanvang 13:00 uur 
(vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse 
Boergeit in dezelfde zaal). 

 
Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen brieven en mededelingen 

3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 30 maart 2019 

4. Verslag Fokkersdag op 18 mei 2019 bij familie van Wal en familie 
Maat 

5. Aankondiging Fokkersdag op 16 mei 2020 bij De Dijkhoeve in 
Rhenen 

6. Terugblik bijeenkomst met Fokcommissies en NOG-bestuur 

7. Evaluatie keurings- en opnameseizoen 2019 en 
instructiebijeenkomst 

8. Stemming (zie bijlage) 
- JVR x JVR = JVR 
- Boklammeren zonder bekende afstamming inzetten 

 PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Statistieken Wit 2020" à € 6.50 

9. Presentatie Statistieken Wit 2020 

10. Scrapieresistentie 

11. Terugblik drie jaar focus op vooruier en uitreiking Gerard Bos-
Bokaal 

12. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg 
melkproductie 

13. Foto's van keuringen 2019 

14. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring 

15. Rondvraag 

16. Sluiting rond 15:30 uur 
 

NOG-Fokcommisie Witte Geiten 
 

  

http://www.boergeiten.org/
http://www.boergeiten.org/


BIJLAGE 

Agendapunt 8: Stemming 

Voorstellen 
Tijdens de evaluatie in oktober met het NOG-bestuur en de 
fokcommissies bleek dat de hernieuwde aanvraag voor de Europese 
Erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. 
Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past 
volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen. 
Advies om de Erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR. 
 
De huidige regel bij Wit is JVR x S = JVR, maar om de status van de 
Erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft de commissie 
besloten om het voorstel JVR x JVR = JVR op de agenda van de 
fokkersbijeenkomst te plaatsen. 
Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem in te zetten voor 
de fokkerij. 
Op zaterdag 28 maart 2020 kunnen de fokkers in Harderwijk stemmen 
over dit voorstel. Bij aanname worden de levende dieren met 
terugwerkende kracht aangepast. 
 
Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming van 
bijvoorbeeld een melkbedrijf te registreren met GA1. De volgende 
generatie boklam met GA2 en beide dieren kunnen ingezet worden voor 
de fokkerij als ze een opnamerapport hebben en voldoen aan de 
kenmerken van het Witte ras. 
Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage werkt in het 
stamboekprogramma ZooEasy. 

 

 


