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Geschiedenis
De Nederlandse Toggenburger geit is ontstaan uit kruisingen tussen de toenmalige Drentse
landgeit en de Zwitserse Toggenburger geit. De eerste paringen hebben plaatsgevonden eind
19e eeuw, toen Groningse boeren na een reisje naar Zwitserland Toggenburger geiten hadden
meegenomen. Doel van deze paringen was om de kwaliteit van de melkgift van de eigen
geitenstapel te verbeteren.
In de arme Drentse gemeenschappen op de al even arme zand- en veengronden
was de geit een belangrijk bezit. Verbetering van de geitenstapel was dan ook van groot belang,
aangezien melkgift en het vlees van de geiten en bokken een belangrijke bron van eiwitrijk
voedsel vormden voor de eigenaren.
De Nederlandse Toggenburger geit is daarmee ook een ‘dubbeldoel’ geit, die haar
ontstaansgeschiedenis kent in Drenthe. In de overige provincies werden vooral witte geiten
gehouden. Het heeft tot de jaren 60 van de vorige eeuw geduurd, voordat de Nederlandse
Toggenburger geit zich verder over het land verspreidde.
Inmiddels is de Nederlandse Toggenburger geit in iedere provincie in Nederland terug te vinden.
Daar waar in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw het ras kon rekenen op veel enthousiaste
fokkers, is met name sinds de jaren 90 sprake van een sterke afname van het aantal dieren,
zodanig dat er sprake is van een kwetsbaar ras.
Gebruik
De Nederlandse Toggenburger geit heeft een rustig en vriendelijk karakter en
wordt vooral als hobbydier gehouden. De gebruikswaarde ‘melkgeit’ is een raskenmerk.
Het is een sober dier dat niet zulke hoge eisen stelt aan de omgeving.
De geiten worden vaak nog gehouden voor de melk, al komt het steeds meer voor dat
ze worden gehouden als gezelschapsdier of op kinderboerderijen naast andere
landbouwhuisdieren.
Tijdens de verenigings-, regionale- en landelijke keuringen presteren de Toggenburger geiten en
bokken over het algemeen uitstekend.
Tijdens keuringen wordt menigmaal een Toggenburger tot kampioen uitgeroepen.
Toggenburger fokgroep
De bewaking, instandhouding en het eventuele verbeteren van het ras is in overleg met alle
Toggenburger geitenhouders binnen de NOG in handen van de Toggenburger fokcommissie
welke samengesteld is uit de leden. Deze hebben tot taak de bewaking van het
Toggenburgerras zowel in kwantiteit als in kwaliteit. De bestaande regels en afspraken
worden periodiek op hun verdiensten beoordeeld en indien nodig aangepast.
Na gebleken geschiktheid worden deze regels en afspraken aan het fokreglement
(na goedkeuring van de vergadering) toegevoegd en /of gewijzigd.
De fokgroep
De Landelijke Fokgroep Toggenburger is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor de
Geitenfokkerij (NOG). Iedere Toggenburger geitenhouder welke lid is bij een aangesloten
vereniging binnen de NOG is automatisch lid van de fokgroep en heeft inspraak.
Activiteiten fokgroep
Jaarlijks organiseert het bestuur van de Fokgroep Toggenburger geiten
• een studiedag op de laatste zaterdag van mei op een locatie in het land
• de algemene ledenvergadering op de tweede zaterdag van november in Oene.
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Voorwoord

Fokgroep Toggenburger organiseert op 28 mei 2022 een studiedag die in het teken
zal staan van de hoogtemaat bij bokken, van inteelt bij Toggenburger dieren én
van het type van de Toggenburger geiten en bokken aan de hand van het True type.
Deze studiedag in Heeten is tot stand gekomen met medewerking van Huub Tuitert
en gebroeders Popken die voor deze studiedag enkele van hun Toggenburger
geiten en bokken hebben meegebracht die wij tezamen mogen bespreken en
waarvoor wij ze van harte willen bedanken.
In dit programmaboekje staan de gegevens van de dieren die deze dag aanwezig zijn.
Deze gegevens zijn afkomstig uit het stamboekprogramma ZooEasy
www.zooeasyonline.com
De catalogusnummers corresponderen met de neknummers.
Verder treft u in dit boekje naast de uitnodiging met het programma voor deze
studiedag de rasomschrijving van de Toggenburger geit en bok aan.
We stellen het erg op prijs dat jullie allen belangstelling tonen voor ons mooie geitenras
en dat jullie deze studiedag aanwezig zijn.
Wij wensen u een prettige en leerzame dag toe.
Het bestuur.
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Toggenburger Geiten:
1. Sweelhoeve Grietje 85 NL100224923794
Vader:
Bella’s Floriant
Moeder:
Sweelhoeve Grietje 76
Fokker/eigenaar:
Gebr. Popken

Geb. 17-03-2022 X
NL100186825985
NL100224923770
Zweeloo

8,52%
6,15%
9,79%

2. Sweelhoeve Grietje 83 NL100224323792
Vader:
Bella’s Floriant
Moeder:
Sweelhoeve Grietje 77
Fokker/eigenaar:
Gebr. Popken

Geb. 12-03-2022 X
NL100186825985
NL100224223771
Zweeloo

8,59%
6,15%
8,61%

3. Sweelhoeve Eline 34
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:

NL100224723790
Bella’s Floriant
Sweelhoeve Eline 5
Gebr. Popken

Geb. 13-02-2022 X
NL100186825985
NL100010205767
Zweeloo

10,37%
6,15%
7,83%

4. Sjoukje 18
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:

NL100202258818
Bas HT
Sjoukje 14
Huub Tuitert

Geb. 02-02-2022 O
NL100202958815
NL100202758810
Holten

17,32%
7,11%
6,30%

5. Sjoukje 16
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:

NL100202458810
Ignis Bambino
Sjoukje 10
Huub Tuitert

Geb. 15-03-2020 O
NL100165894652
NL100069836471
Holten

6,30%
5,08%
5,14%

6. Sjoukje 14
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
S S 71 cm.

NL100202758804
Ignis Bambino
Sjoukje 5
Huub Tuitert
86 85 87 88 85

Geb. 09-02-2020 O
NL100165894652
NL100136936460
Holten
Opname: 17-07-2021

6,30%
5,08%
5,14%

7. Sweelhoeve Eline 22
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
BMB S 72 cm.

NL100194440228
Sweelhoeve Marquez
Sweelhoeve Eline 16
Gebr. Popken
89 92 93 87 87

Geb. 10-02-2019 X 24,55%
NL100194040213
13,48%
NL100085178074
18,43%
Zweeloo
Opname: 27-07-2021
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8. Sjoukje 6
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
S H 73 cm.

NL100069936461
Kina`s Lodewijk
Martha 501
Huub Tuitert
87 87 88 85 88

Geb. 03-02-2018 O
NL100116709459
NL100026059011
Holten
Opname: 17-07-2021

5,14%
7,97%
3,47%

9. Sjoukje 5
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
BMB S 71cm.

NL100136936460
Kina`s Lodewijk
Martha 501
Huub Tuitert
87 88 87 87 85

Geb. 03-02-2018 O
NL100116709459
NL100026059011
Holten
Opname: 13-07-2019

5,14%
7,97%
3,47%

10. Sweelhoeve Eline 15
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
MG/BMB H 74cm.

NL100085878073
Kardolan
Sweelhoeve Eline 5
Gebr. Popken
93 95 94 90 87

Geb. 21-02-2017 O 18.43%
NL100043647709
9,15%
NL100010205767
7,83%
Zweeloo
Opname: 27-07-2021

6

Toggenburger Bokken:
11. Sweelhoeve Quint
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:

NL100224323785
Sweelhoeve Pablo
Sweelhoeve Elsje 116
Gebr. Popken

Geb. 31-01-2022 O
NL100224523772
NL100224723769
Zweeloo

11,77%
8,61%
13,31%

12. Coen HT
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:

NL100065661510
Dorus KK
Sjoukje 16
Huub Tuitert

Geb. 14-01-2022 O
NL100224324841
NL100202458810
Holten

8,48%
9,55%
6,30%

13. Bella's Floriant
Vader:
Moeder:
Fokker:
S V 62 cm.

NL100186825985
Ignis Bambino
Bella’s Camilla
Roel Geerling
84 84 85 82

Geb. 01-04-2021 X
6,15%
NL100165894652
5,08%
NL100053264307
5,99%
Eigenaar: Gebr. Popken
Opname: 27-07-2021

14. Dorus KK
Vader:
Moeder:
Fokker:
S V 66 cm.

NL100224324841
Geb. 24-02-2021 X
9,55%
Tjedmar Sybrandus
NL100112803070
11,61%
Bregje 25 v d Enkhoeve NL100240550875
5,16%
Andre Koekkoek
Eigenaar: Huub Tuitert
86 86 87 85
Opname: 17-07-2021

15. Sweelhoeve Mirquez
Vader:
Moeder:
Fokker/eigenaar:
S D 76 cm.

NL10019640215
Kardolan
Sweelhoeve Grietje 48
Gebr. Popken
86 87 86 85
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Geb. 19-02-2018 O 13,48%
NL100043647709
9,15%
NL100010205781
6,67%
Zweeloo
Opname: 10-08-2019

Rasomschrijving
Nederlandse Toggenburger geit
Algemeen voorkomen
Kruishoogte en romplengte moeten als het ware een vierkant blok vormen en het geheel
dient voldoende grof van bouw te zijn.
Type
Compact. De gebruikswaarde (melkgeit) moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.
Ontwikkeling
Gestreefd dient te worden naar een geit van 70 cm kruishoogte op volwassen leeftijd
(circa vier jaar), met een romplengte die iets meer is dan de kruishoogte (circa 106%).
Beenwerk
De voorbenen zijn vanaf de knieën wit gekleurd.
De voorbenen zijn aan de binnenzijde wit, vanuit de oksels.
De dieren zijn kort in de kootbanden.
De lengte van de voorbenen is circa 50% van de kruishoogte.
De achterbenen zijn wit vanaf de hak tot aan de hoef.
De binnenzijde is wit vanaf en vanuit de liesstreek.
Uier
De uier is dun behaard. Deze haren moeten wit van kleur zijn.
Kop en hals
De kop is vrij kort en breed in het voorhoofd, met een zeer goed ontwikkelde kaak en
een brede bek.
Het neusprofiel dient recht te zijn met een duidelijke ‘insnijding’ onder de ogen.
De hals mag niet te lang zijn, maar bespierd en krachtig.
Voorhand
Breed en ruim met voldoende diepte.
Middenhand
Per se niet te gerekt, maar wel ruim en (opvallend) diep met brede lendenen.
Achterhand
Kruis is vierkant van vorm. Dijen en schenkel goed gespierd.
Kleur
De hals, voor- en middenhand en het kruis dienen egaal bruin of zwart van kleur te zijn.
Ook de dijen en schenkel waar de spiegeltekening niet geplaatst is.
De meest ideale kleur is melkchocoladebruin of lakzwart.
Variatie van zwart, donkerbruin tot zeer lichtbruin.
De staart is op de bovenzijde bruin of zwart behaard en wit omrand.
De onderkant dient vleeskleurig te zijn.
Beharing
Kort en glad. Kam over de rug en broek aan dij/schenkel is toegestaan.
Fout: langharig en geschoren.
Aftekening
Oren zijn wit omrand. Op de buitenkant een bruine of zwarte driehoek.
Binnenkant vleeskleurig. Het masker is vanaf de stootknobbels tot aan de snuit duidelijk
zichtbaar aan beide zijden van het neusbeen. De snuit heeft dezelfde kleur.
Bellen zijn niet verplicht. Indien aanwezig, dan het liefst wit van kleur.
Behoren aan de hals te zitten, net onder de keelstreek. Veelal hebben de dieren onder
de hals, in de keelstreek één grote of soms twee witte vlekken.
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Nederlandse Toggenburger bok
Algemeen voorkomen
Kruishoogte en romplengte moeten als het ware een vierkant blok vormen en
het geheel dient voldoende grof van bouw te zijn.
Type
Compact. Naast rasadel dient de bok mannelijkheid uit te stralen.
Ontwikkeling
Op een leeftijd van drie jaar dienen zij een kruishoogte te hebben van 80 cm of meer.
Romplengte is circa 106% van kruishoogte.
Beenwerk
De voorbenen zijn vanaf de knieën wit gekleurd. De voorbenen zijn aan de binnenzijde wit,
vanuit de oksels. De dieren zijn kort in de kootbanden.
De lengte van de voorbenen is circa 50% van de kruishoogte. De achterbenen zijn wit
vanaf de hak tot aan de hoef. De binnenzijde is wit vanaf en vanuit de liesstreek.
Scrotum
De achterkant van het scrotum is dun behaard. Deze haren moeten wit zijn.
Kop en hals
De kop is vrij kort en breed in het voorhoofd, met een zeer goed ontwikkelde kaak en
een brede bek.
Het neusprofiel dient recht te zijn met een duidelijke ‘insnijding’ onder de ogen.
De hals mag niet te lang zijn, bespierd en krachtig.
Voorhand
Breed en ruim met voldoende diepte.
Middenhand
Per se niet te gerekt, maar wel ruim en (opvallend) diep met brede lendenen.
Achterhand
Kruis is vierkant van vorm.
Dijen en schenkel goed gespierd.
Kleur
De hals, voor- en middenhand en het kruis dienen egaal bruin of zwart van kleur te zijn.
Ook de dijen en schenkel waar de spiegeltekening niet geplaatst is.
De meest ideale kleur is melkchocoladebruin of lakzwart.
Variatie van zwart, donkerbruin tot zeer lichtbruin.
De staart is op de bovenzijde bruin of zwart behaard en wit omrand.
De onderkant dient vleeskleurig te zijn.
Beharing
Kort en glad. Kam over de rug en broek aan dij/schenkel is toegestaan.
Fout: langharig en geschoren.
Aftekening
Oren zijn wit omrand. Op de buitenkant een bruine of zwarte driehoek. Binnenkant vleeskleurig.
Het masker is vanaf de stootknobbels tot aan de snuit duidelijk zichtbaar aan beide zijden
van het neusbeen. De snuit heeft dezelfde kleur.
Bellen zijn niet verplicht. Indien aanwezig, dan het liefst wit van kleur.
Behoren aan de hals te zitten, net onder de keelstreek.
Veelal hebben de dieren onder de hals, in de keelstreek één grote of soms twee witte vlekken.
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Schoonheids- en uitsluitingsfouten
*bruine of zwarte aanslag (haartoppen) in het witte tekeningsbeeld is een schoonheidsfout.
*kleurnuance in het bruin of zwart is een schoonheidsfout.
*een vlek of streepje aan de kop bij geiten is een schoonheidsfout.
*haken en uitlopers aan de spiegel zijn schoonheidsfouten.
*een witte driehoek aan de onderkaak sluit bekroning uit en bij opmaak van het
keuringsrapport wordt voor Alg. Voorkomen geen punten toegekend maar de letters
"Afg" = afgekeurd.
*losse witte vlek(ken) aan de romp en/of aan de hals (halsvlakten en/of halsranden)
zijn fouten, welke bekroning uitsluit en bij opmaak van het keuringsrapport wordt voor
Alg. Voorkomen geen punten maar de letters "Afg" toegekend.
*bruine of zwarte vlek(ken) of strepen in het witte tekeningsbeeld zijn fouten,
welke bekroning uitsluiten en bij opmaak van het keuringsrapport wordt voor
Alg. Voorkomen eveneens de waardering "Afg" toegekend.
*geheel witgekleurde haren in het bruine of zwarte tekeningsbeeld (stekelharig)
is een fout welke bekroning uitsluit en bij opmaak van het keuringsrapport wordt voor
Alg. Voorkomen geen punten maar de letters "Afg" toegekend.
***
Het keuren van Toggenburgergeiten in volgorde van belangrijkheid:
TYPE:
zijaanzicht: met aandacht voor lichaamsdiepte ten opzichte van de beenlengte.
middenhand: ruim en opvallend diep, maar niet gerekt!
wigvorm is gewenst, echter met behoud van borstdiepte.
vooraanzicht: in verhouding tot de grootte een brede borst.
bovenaanzicht: goed gevuld in schouders en lendenen, vierkant kruis, liever niet te scherp op de schoft.
UIERVORM: een solide uier met correcte speenstand en -vorm.
BEENWERK + GANG: "let op korte kootbanden".
BEHARING: glad en fijn, iets langere haren toegestaan aan dijen en rug (broek en kam) maar liever niet.
AFTEKENING: de kleur dient egaal te zijn, de nuance is minder belangrijk.
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Fokgroep
Toggenburger

Secretariaat: dhr. André Koekkoek,
Enkweg 46, 8131VJ Wijhe.
Tel. 06-23026350.
e-mail: akoekkoek@home.nl
www.toggenburger.nl
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