
Stamboekopname Toggenburger geiten en bokken 2022. 
 

In 2022 zijn er mogelijkheden om tijdens een aantal keuringen dieren voor opname aan te bieden. 
Niet tijdens alle keuringen is/was dit mogelijk.  
Er is een sterke wens bij de fokkers om toch een mogelijkheid te hebben voor stamboekopname. 
De fokcommissie Toggenburger wil hier graag invulling aangeven. 
 
In 2022 wordt stamboekopname voor Toggenburger dieren door middel van een huiskeuring 
georganiseerd! 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan door het opgaveformulier (zie bijlage) in te vullen en retour te sturen. 
Opgaveformulier insturen vóór 15 augustus 2022 naar akoekkoek@home.nl  
 
Welke dieren 
Voor stamboekopname kunnen geiten en bokken worden aangeboden. 
Alleen melkgevende geiten kunnen worden aangeboden, dus geen droogstaande geiten of 
geitlammeren. 
 
Periode wanneer opnamen plaats vinden. 
Opnamen worden gedaan NA 10 september. Naar verwachting zal deze 1 november afgerond zijn. 
 
Kosten. 
Een stamboekopname bij u aan huis kost € 50,-- per adres met maximaal 10 dieren.  
 
Datum en tijdstip opnamen 
Na uw aanmelding plannen de stamboekinspecteurs een datum en tijdstip in. 
Zij nemen contact met u op. 
Om de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren is het gekozen tijdstip en datum door 
de inspecteurs leidend. 
 
Meest gestelde vragen in verband met de huiskeuringen van vorig jaar: 
 
Kan het op een andere datum? 
Antwoord: Alleen in overleg met de inspecteurs en als het voor de inspecteurs passend is. 
 
Mijn jonge bokje is nog niet voorlopig in het stamboek opgenomen.   
Mag ik er mee dekken en kunnen de lammeren dan straks wel opgenomen worden in het stamboek? 
Antwoord: Een jong bokje met predicaat JVR dat nog niet voor stamboekopname wordt aangeboden 
kan gewoon ingezet worden. De huidige regel is: JVR X JVR = JVR. 
 
Ik heb meer dan 10 dieren voor opname wat zijn de kosten? 
Stamboekopname voor meer dan 10 dieren per adres wordt georganiseerd door de NOG en niet door 
de fokcommissie.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met Engel Kupers  fokbeleid-nog@outlook.com  
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