
Hoe het begon

Waar we nu staan

Waar we naar toe willen
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1989



1989



1995

Sarie 122 



1995

69 personen waren tijdens 

deze studiedag aanwezig.

Fokgroep heeft 80 leden.



1996
Rasstandaard Toggenburger opnieuw vastgesteld

65 personen waren tijdens deze bijeenkomst aanwezig.



1997
Supplement Bokken- en 
Bokmoederboek.
Losbladig systeem.
Jaarlijks actuele aanvulling. 

135 leden zijn bij de 

Fokgroep aangesloten.

1997 Eerste Landelijke Toggenburger Geitenkeuring in Heteren. 
Kampioen: Marry 3 van P. Both. 

Reserve kampioen: Anne-Desiree van C.J.& L. Hoorweg.



2001
MKZ-crisis eist zware tol, ook bij Toggenburger geitenbestand.

2002 

Nieuw predicaat Bokmoeder-B.

Eisen zijn:
Algemeen Voorkomen 87 punten.
Overige onderdelen bovenbalk 85 punten.
Dieren moeten rasadel en melktekens vertonen.
Eigenaren dienen de dieren zelf voor te dragen.



2008  
Ideaaltype (true-type) Toggenburger geit en bok zijn getekend.
Het resultaat is opgenomen in het certificaat Modelgeit/bok
en

Eigen certificaat uitgegeven voor excellente ras vertegenwoordigers
en

Eerste certificaten zijn uitgereikt voor Modelgeiten en -bokken.

Illustraties: Marinette Hoogendoorn-Meijer, Atelier Meijdoorn.



2009
Vernieuwde website met veel waardevolle informatie.

Webmaster is Michelle Besseling en veel gegevens uit archief 
van Jan van Burgsteden zijn gedigitaliseerd.



2011
De Nederlandse Toggenburger geit is door 
de Stichting Zeldzame Huisdierrassen 
officieel erkend als zeldzaam huisdierras.

2011 Landelijke geitenkeuring Barneveld
Laatste vijf. 

2011 Landelijke geitenkeuring Barneveld. 
Kampioen Toggenburger geiten Sarie 162 van D. de Jong
Res. kamp. Toggenburger geiten Sarie 146 van J. Hazendonk



2013
De voorjaarsactiviteit stond in het teken van de British Toggenburger. 

Studiedag georganiseerd op het bedrijf van de fam. van der Veen-Meijer

in Makkum waar een aantal British Toggenburger bokken aanwezig waren. 

Om de verschillen tussen beide rassen goed te zien en uit te leggen, waren er 

een aantal zuivere British Toggenburgers, Nederlandse Toggenburgers en ook 

wat kruislingen zowel geiten als lammeren aanwezig.



Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR richt zich op behoud en bevordering van    

duurzaam gebruik van genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en de bosbouw en verzamelt 

daarvoor genetisch materiaal van planten, (zeldzame) landbouwhuisdieren en bomen. In dat kader heeft CGN  de Landelijke 

Fokgroep Toggenburger benaderd met de vraag om medewerking te verlenen aan de winning van sperma van Toggenburger 

bokken. Door opslag van genetisch materiaal van de Nederlandse Toggenburger geit in de genenbank wordt ook dit ras 

veiliggesteld. Het biedt mogelijkheden om genetisch materiaal uit de genenbank in te zetten om een ras te reconstrueren, 

wanneer genetische problemen in de fokpopulatie voorkomen, dan wel voor het toevoegen van unieke genen aan         

bestaande populaties. In totaal konden we in 2013 acht Toggenburger bokken bijeen brengen voor de spermawinning. 

Van de volgende bokken is tot en met 2022 succesvol sperma gewonnen: 

Quentin VW moederlijn El Barca 80

Cesar moederlijn Kina 47

Øve van de Nieuwe Eisch moederlijn Sarie 152

Sarie’s Daniel JH moederlijn Sarie 146

Johan moederlijn Nellie 51

Nicodemus moederlijn Cobie 81

Feldwebel moederlijn Bryanne

Belisven B11 moederlijn Eliza B81

Edulan moederlijn Saskia 2

Tjedmar Barend moederlijn Sarie 161

Panucci VW moederlijn El Barca 60

Tjedmar Harm moederlijn Sarie 149

Sweelhoeve Ganzo moederlijn Sweelhoeve Grietje 33

Tjedmar Obe moederlijn Sarie 162

Gearwurking Zenith moederlijn Teilos Ardyn



2014 
Onderzoek naar scrapie gevoeligheid
Wageningen UR startte in 2013 met een project om te onderzoeken of we in Nederland kunnen komen naar een scrapie 

ongevoelige geitenstapel. (TSE Transmissible Spongiform Encephalopathies is een sponsvormige hersenafwijking).

Na de eerste steekproeven bleek dat met name de Toggenburger hier uniek in te zijn. 

In 2014 hebben bestuur en diverse leden veel energie gestoken in het onderzoek naar de scrapie gevoeligheid van onze dieren. 

Verschillende geitenhouders deden mee aan een onderzoek naar scrapie bij geiten.                                             

Er werd in totaal van 254 Toggenburgers bloed verzameld. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij 41,3 % van de bemonsterde Toggenburgers het anti-gen aanwezig is 

(ze zijn dus resistent tegen TSE en kunnen daardoor de ziekte niet krijgen)

Wegens de positieve ontwikkelingen werd voor de Toggenburger 

fokorganisatie door Dr. Jack Windig op 8 november 2014 

een presentatie verzorgd waarin werd uitgelegd hoe verstandig                      

het is om 222K allel in te fokken.     



2015
De ledenvergadering stond dit najaar in het teken van de presentatie over ‘de Zwarte Toggenburger’.

2016 Studiedag en bijzondere ledenvergadering in Oene.
Op het programma stond het wel of niet accepteren van de zwarte Toggenburgers binnen het stamboek.
In tegenstelling tot het eerder genomen besluit tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2015           
in Oene dat voor de zwarte Toggenburgers erkenning aangevraagd mag worden om als zelfstandig ras te  
functioneren heeft het bestuur haar mening herzien en stelt voor om de zwarte Toggenburgers als kleurslag              
te erkennen binnen het stamboek.
Na een uitgebreide uitleg volgde een vragenronde waarbij de meningen uit de zaal werden gepeild. 
De meeste bezoekers zien de toetreding van de fokkers van zwarte Toggenburgers als een welkome aanvulling         
wat betreft de toename van het aantal leden en het aantal dieren.
Tijdens de stemming werd met een meerderheid van stemmen aangenomen 
dat de zwarte Toggenburgers toetreden binnen het stamboek.
Zij zullen volgens nog nader te bepalen voorwaarden moeten voldoen aan 
de raskenmerken die ook gelden voor de bruine Toggenburgers.
Voor hen geldt een overbruggingsperiode van enkele jaren, 
het bestuur zal deze zaken uitwerken.



2016
Predicaat Bokmoeder-B versoepeld.

Er wordt gesteld dat het dier dat in aanmerking komt om Bokmoeder-B te worden 
moet voldoen aan een bovenbalk met minimaal 87-85-85-85-85 punten 
en moeder en grootmoeder dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport. 
Reden voor het voorstel is de kleine groep bokken en bokmoeders die veelal ook 
nog over een verwante bloedvoering beschikken. Inteelt is hierbij het gevolg. 
Met de huidige eisen en terugloop van stamboek Toggenburger dieren in Nederland 
hoeft niet verwacht te worden dat dit in de toekomst minder gaat worden. 
Door de eisen voor het predicaat Bokmoeder-B te versoepelen komen er meer geiten 
in aanmerking voor dit predicaat die zeker een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de fokkerij.



2018

In 2018 is het laatste fokboek verschenen met de informatie 
vanuit stamboekprogramma GReIS. 

Nu het huidige stamboekprogramma GReIS wordt vervangen 
door ZooEasy verwachten we dat de fokkers hun informatie         
uit dit nieuwe stamboekprogramma kunnen betrekken.

Inmiddels zijn er per 10-11-2022 al 201 fokkersaccounts voor ZooEasy uitgegeven.



2019
Geen minimum hoogtemaat meer hanteren bij voorlopige stamboekopname van boklammeren. 

De hoogtemaat komt in het vervolg tot uiting in de punten op de bovenbalk van het 
keuringsrapport voor ontwikkeling. 
Wel blijven we de hoogtemaat bij voorlopige stamboekopname meten en registreren. 
De bestaande regel was:
Bij een voorlopige stamboekopname van een Toggenburger boklam moet voor Algemeen 
Voorkomen (AV) minimaal 70 punten of meer worden behaald. 
Daarnaast dient het boklam een minimale kruishoogte te hebben van 60 cm. 
De nieuwe regel wordt: 
Bij een voorlopige stamboekopname van een Toggenburger boklam moet voor Algemeen 
Voorkomen (AV) minimaal 70 punten of meer worden behaald. 
Deze nieuwe regel zal per 01-01-2020 in werking treden en tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de NOG in 2020 worden bekrachtigd. 



2020
Bestuursvoorstel 
Volbloed Toggenburger x Volbloed Toggenburger = Volbloed Toggenburger
Stemformulieren per post of mail verstuurd naar 137 Toggenburger fokkers.
Stemming 
1/3 van de aangeschreven geitenfokkers hebben hun stem uitgebracht. 
Voorstel met ruime meerderheid aangenomen.

2021
De EU-erkenning werd door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland ( RVO) opnieuw 
verleend voor de Fokgroep Toggenburger.

Corona pandemie legt Nederland lam. 
Bestuur vergadert maandelijks via Teams.

Stamboekopnames middels huiskeuringen.



2022

De eis voor de hoogtemaat van ≥ 1 jaar bokken is aangepast

Definitieve opname van bokken 
Vanaf een leeftijd van twaalf maanden kunnen bokken worden aangeboden voor definitieve opname in het stamboek.         
Voor alle rassen geldt dat een afgekeurde bok wordt uitgesloten van stamboekfokkerij. 

Nederlandse Toggenburger geitenras 
De definitief opgenomen Toggenburger bok moet voor Algemeen Voorkomen (AV) minimaal 75 punten of meer hebben behaald. 
De eerder gehanteerde minimum kruishoogte komt vanaf 28-05-2022 te vervallen en als ondergrens 
wordt gestreefd wordt naar weergegeven, hoogtemaat komt tot uiting in de score voor ontwikkeling 
in de bovenbalk van het keurrapport. 

Gestreefd wordt naar een kruishoogte van:
· ≥ 74 cm op een leeftijd van 12 maanden 

· ≥ 76 cm op een leeftijd vanaf 18 maanden 
· ≥ 78 cm van 2 jaar of ouder



Per 10-11-2022 zijn er in het stamboekprogramma ZooEasy totaal 933 Toggenburger dieren geregistreerd: 150 bokken en 783 geiten.



Bestuur 1995-2022

Doede de Jong
Henk Schenk Mariëlle Schenk André Koekkoek
Jan Lanting †2019 Harmjan Popken
Teunis Rorije †2003 Lenze van Weperen †2018 John Hazendonk
Hans Half Roel Geerling Piet Greeve

Adviseur Jan van Burgsteden†2019



Méér houders dan fokkers en hoe hierop anticiperen? 

Mooie uitdagingen voor het bestuur.

EU referentiecentrum voor zeldzame rassen.

Toekomstvisie…………..



2022 

Afscheid van voorzitter van het eerste uur

Visie – Actie - Passie

Het verbinden van de fokkers…

Doede de Jong werd geboren op 30 september 1956 als zoon van een landbouwer te Tzummarum.

Als 5-jarige kreeg hij van zijn pake zijn eerste geit.

Na de lagere school doorliep hij het atheneum in Harlingen en de HLS in Leeuwarden.

Met het serieus houden van geiten begon Doede in 1970 met de aankoop van Sarie 2, 

een Edison x Sarie 3695 KS dochter, en daarna is het met zijn fokkerij snel “excelsior” gegaan. 

Zijn Sarie’s zijn mede toonaangevend bij de Toggenburger in Nederland. 

De bokken krijgen het voorvoegsel Tjedmar verwijzend naar zijn geboortedorp. 

Doede is geen onbekende op het bestuurlijk vlak. Hij was bestuurlijk actief bij de afdeling “de Werkmanskoe” in 

Midlum, bij het hoofdbestuur van de Friese Bond van Geitenhouders, bij de NOG 

én de Fokgroep Toggenburger als voorzitter, keurmeester, (rasgebonden) inspecteur en rasspecialist.




