
Welkom op de 

fokkersbijeenkomst 

Boergeiten 2017

25 maart 2017

Sociaal centrum “de Kiekmuure”, 

Harderwijk



We staan stil bij het overlijden van Gerard Bos, 
gewaardeerd stamboekinspecteur en fokker van het 
Boergeitenras

Gerard samen met Herman op de Dag van het 
Schaap op 11 juni 2016, een week voordat hij 
plotseling ziek werd.

Gerard was vanaf de start betrokken bij de 
boergeiten als inspecteur en ook snel daarna 
als fokker

We nemen even stilte in acht



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul van de Bunt en Theo van der Meer

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy ter Maat) te 
bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Mededelingen (1)

 Afmeldingen: 

 Paul van de Bunt

 Piet van Haperen

 Kees van Dongen

 Europese stamboekerkenning is rond (Engel Kupers licht toe dat ook stamboekinspectie als prestatieonderzoek 
Europees erkend is voor alle 5 de rassen.)

 Maten en ontwikkeling bokken

 Het fokcommissie bestuur heeft de maten bij voorlopige opname op verschillende leeftijden bekeken en uitgewerkt hoe de 
uiteindelijke ontwikkeling was bij definitieve opname. Dit komt als informatiedocument op de site te staan en geeft de 
inspecteurs houvast bij stamboekopname

 Uitwerking welke maten welke waardering scoort biedt houvast bij gewenste maten van de Toggenburger geit, wat ook een 
“middelgroot ras” is

 Voorlopige opname ½ jr: Kruishoogte vanaf 62 cm waardeert “goed”, vanaf 66 cm “zeer goed” op 
onderdeel hoogtemaat (dus niet ontwikkeling, is slechts een onderdeel daarvan)

 Definitieve opname: Kruishoogte: 

 Vanaf 18 maanden waarderen we ≥ 78 cm als “zeer goed” op hoogtemaat

 Op volwassen leeftijd waarderen we ≥ 80 cm als “zeer goed” op hoogtemaat

Hoogtematen V en D.pdf


Mededelingen (2)

 Mooie promotie van de boergeit door Steven van de Krol in het blad “Boerenvee”



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo. Beide worden herkozen.

 Voorstel komst Erik Roelofsen als bestuurslid te bekrachtigen wordt overgenomen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuringen 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



(voorstel) Schema aan-en aftreden

 2017: Aantredend: Erik

Regulier aftredend en herkiesbaar: Theo en Paul 

 2018: Regulier aftredend: Herman

 2019: Regulier aftredend: Alex

 2020: Regulier aftredend: Theo

 2021: Regulier aftredend: Erik en Paul



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Opnames: aantallen 2006 - 2016

2006: 67

2007: 62

2008: 64

2009: 87

2010: 82

2011: 76

2012: 68

2013: 72

2014: 45

2015: 88

2016: 72



Opname geiten

 Aantal: 43 (vorig jaar 51)

 Stamboek: 34 (vorig jaar 45)

 Gemiddeld AV 82,15 (vorig jaar 82,3) variërend van 73 tot 88

 Herkeuring: 2 (vorig jaar 5)

 Gemiddeld AV 83,5 (vorig jaar 86,6)

 Register: 7 (vorig jaar 1)

 Gemiddeld AV: 79,3 (vorig jaar 82), variërend van 74 tot 84



Hoogst in 2016 

opgenomen geit:

Billy F5

V: Hannes van de Limmerick

M: Fee 2

F: K. van Dongen, Gilze

E: F. Bakkum, Limmen

AV: 88

TY: 88

Ontw: 88

Bw: 87

Besp: 85



Opname bokken

 Aantal: 29 (vorig jaar 35)

 Voorlopig: 20 (vorig jaar 23)

 Gem AV: 82,5 (vorig jaar 82,7), variërend van 76 – 86

 Definitief: 9 (vorig jaar ook)

 Gem AV: 81,7 (vorig jaar 82,4), variërend van 75 - 85

 Herkeuring: 0 (vorig jaar 3)



Hoogst in 2016 

opgenomen bok:

Niculai (†)

V: Max “W”

M: Lotje 4

F: F. van Meer, Rijsbergen

E: P. Weessies, Bunschoten

AV: 86

Ty: 87

Ontw: 87

Bw: 85

Besp: 85



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Volbloed boer bok x Volbloed boer geit??
Stel je kruist:

Volbloed lam?

X

VOLBLOED VOLBLOED



Antwoord:

NEE

 Huidige regelgeving volbloed (JVR) geitlam:

 Moeder is stamboek (S) of volbloed (JVR) of register (R) (EU: 2e generatie register (R2))

 Vader is stamboek (S) (dus volbloed vader (JVR) is niet voldoende)

 Huidige regelgeving volbloed boklam:

 Moeder is stamboek (S) (dus volbloed moeder is niet voldoende)

 Vader is stamboek (S) (dus volbloed vader is niet voldoende)



Welke praktische problemen kan dit geven?

 Bij het overlijden van een hele beste geit bij of na de eerste worp, vóórdat ze 

is opgenomen in het stamboek: het boklam gaat verloren voor de stamboek 

fokkerij (hoe goed / waardevol hij ook is)

 Bij het overlijden van een bok die gedekt heeft vóórdat opname heeft 

plaatsgevonden: zowel het geitlam als het boklam gaat verloren voor de 

stamboek fokkerij (hoe goed / waardevol ze ook zijn)

 Nieuwe fokkers schaffen een GA-dier aan zonder de consequentie te overzien 

en worden daarmee voor 2 generaties achterop gezet, wat erg demotiverend 

werkt

 En is het niet gewoon raar dat volbloed bok x volbloed geit niet automatisch 

een volbloed lam geeft?



Wat kunnen we hieraan doen?

 De regelgeving rond eisen aan fokdieren hebben we zelf in de hand want:

 De fokcommissie (= wij als fokkers) gaan over de rasstandaard

 De fokcommissie (= wij als fokkers) gaan over de eisen die gesteld worden aan 

fokdieren

 Wij kunnen dit dus gezamenlijk wijzigen met als voordeel:

 Keuzen rond fokkerij worden neergelegd bij ons als fokkers zelf en niet meer door 

toepassing van regels (die nadelig kunnen uitpakken)



Voorstel bestuur fokcommissie aan 

fokkers boergeiten:

 VOLBLOED X VOLBLOED = VOLBLOED

OFWEL:

 JVR X JVR = JVR (en dus niet GA, zoals nu)

 Als een meerderheid van de boergeit fokkers hier voor stemt: 

 Dit toepassen per 1-1-2017 en tevens met terugwerkende kracht voor alle nu nog levende 
dieren dit aanpassen

 Het voorstel wordt unaniem aangenomen en zal worden bekrachtigd op de ALV van 
de NOG



Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Minimum leeftijd is nu 4 maanden

 Ergo: Na half maart geboren bokken kunnen bijvoorbeeld niet opgenomen 

worden op de grootste bokkenkeuring in Lexmond

 Voorstel bestuur aan de fokkers: vanaf 2017 kunnen bokken voorlopig 

opgenomen worden vanaf een leeftijd van 3 maanden

 Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen en zal 

worden bekrachtigd op de ALV van de NOG met onmiddellijke ingang

 NB: In de praktijk worden vanwege Q-koorts enting op dit moment deze 

bokken niet gezien op de keuringen



Import van dieren uit niet-Europees stamboek

 Voorstel:

 Indien een dier erkend is als volbloed binnen het stamboek van oorsprong 

in Nederland erkennen als volbloed dier zonder het stellen van aanvullende 

eisen

Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



2 inspecteurs samen, 4 in totaal

 Bevordert de uniformiteit

 Inspecteurs sterk betrokken bij ras en ontwikkeling ras

 Voor de toekomst is dit mogelijk het behoud van stamboekinspectie

 Aantal inspecteurs neemt af

 Mogelijkheid van stamboekopname op elke keuring zal veranderen (voor alle rassen)

 Enthousiasme bij inspecteurs is cruciaal

 Hoe wordt stamboekopname met twee inspecteurs ervaren door de fokkers?

 NB: 2 nieuwe aspirant keurmeesters die ook boeren fokken: Erik en Engel



Opname op beperkt aantal keuringen en 

1 dag huiskeuring

 Leverde dit onoverkomelijke problemen op?

 Werden dieren niet opgenomen die dat wel waren als we het anders organiseren?

 Waren de juiste keuringen aangewezen voor opname? (bokkenkeuring Overijssel 

toe te voegen)

 Na een goede discussie wordt geconcludeerd dat we door gaan op de 

ingeslagen weg



Voorstel keuringen 2017 waar 

opgenomen kan worden: 

 Keuring in Heeten op 26 mei

 Keuring St. Anna, Gilze op 3 juni

 Keuring Dageraad op 8 juli

 Bokkenkeuringen Lexmond op 15 juli

 Bokkenkeuring Overijssel op 4 augustus

 Keuring Meeuwen op 2 september

 Stallen-opnamedag (bij inschrijving), datum volgt

 Fokkersdag (datum, liefst in augustus volgt)

 Het voorstel wordt unaniem overgenomen



Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Voorstel fokkersdag en fokgroepkeuring 2017

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Wat zijn de mogelijkheden in 2017?

Fokkersdag:

 Voorstel dit te wijzigen in een centrale voorlichtingsdag Boergeiten waar 
tevens de landskampioenen aangewezen worden.
Het voorstel wordt na discussie gewijzigd in: een centrale voorlichtingsdag 
waar fokkers gevraagd zal worden hun betere dieren mee te nemen

Keuring:

 Als fokgroepkeuring te kiezen uit

 keuring in Heeten dag na hemelvaart samen met Nubisch (vrijdag 26 mei)

 Keuring in Meeuwen september (zaterdag 2 september?)

 Fokkersdag?

 Na discussie en stemming wordt voor 2017 Meeuwen aangewezen als
fokgroepkeuring, voor 2018 zal dit weer de dag van het schaap zijn.

Videos Conrad Herbst ea/video-2-Conrad-Herbst-South-Africa-explaining-the-anatomy-of-the-Boer-Goat-ewedoe.mp4


Agenda:

 Mededelingen

 Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Paul en Theo

 Voorstel Erik Roelofsen als bestuurslid (op de open plek van Rudy) te bekrachtigen

 Opnames 2016 en eren hoogste opname bok en geit

 Voorstel voor wijzigingen in het fokreglement voor de Boergeit

 Volbloed versus stamboek i.r.t. nakomelingen

 Minimum leeftijd voorlopige opname bokken

 Evaluatie stamboekopname 2016: 

 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Aanwijzing keuringen voor stamboekopname 2016

 Fokkersdag(en) en keuringen 2017, incl keuringen voor opname

 Eren winnaars Meeuwen en Zwolle



Keuring fokcommissie Boer in 
Meeuwen op 3 september 2016



Prijzen Meeuwen:

Reservekampioen boerlammeren: 

Billy F9, K. van Dongen, Gilze



Prijzen Meeuwen:

Kampioen boerlammeren en algemeen kampioen lammeren: 

Billy F10, K. van Dongen, Gilze



Prijzen Meeuwen:

Reservekampioen boergeiten niet gelammerd:

Billy F5, F.M. Bakkum, Limmen 



Prijzen Meeuwen:

Kampioen boergeiten niet gelammerd:

Billy B6, F.M. Bakkum, Limmen



Prijzen Meeuwen:

Reserve Kampioen geiten: 

Annechien, J. de Graaf, Nieuwendijk



Prijzen Meeuwen:

Kampioen geiten: 

Billy 1, P. van Haperen, Gilze



Landelijke CW keuring in Zwolle 

19 september 2016



Prijzen Zwolle:

Reservekampioen lammeren: 

Rasha van de Stema, fam van de Krol, Warnsveld



Prijzen Zwolle:

Kampioen lammeren: 

Bleske B16 van Fam. den Braber, Leerdam



Prijzen Zwolle:

Reservekampioen geiten niet gelammerd: 

Annechien, J. de Graaf, Nieuwendijk



Prijzen Zwolle:

Kampioen geiten niet gelammerd: 

Inge W, P. Weessies, Bunschoten



Prijzen Zwolle:

Reserve Kampioen geiten: 

Fabiola 3 vd Kleine Top, fam vd Krol, Warnsveld



Prijzen Zwolle:

Kampioen geiten: 

Carolien vd Stema, fam vd Krol, Warnsveld



Toegift op de agenda



De recente boergeiten van Zuid Afrika

 Hoe zien ze er uit?

 Wat zijn de ontwikkelingen in het laatste decennium?

 Wat kunnen we er van leren?

 Kijken we in NL goed naar de dieren?

 Kunnen we een volgende stap maken?

 Hoe kunnen we dit verder uitwerken?

 Deze punten heeft het bestuur van de fokciebesproken met de stamboekinspecteurs 

van het boergeitenras













Foto’s en video’s van op dit moment goede 

dieren ZA





















Kampioenen 

2013 

Zuid Afrika



Kampioenen 

2014 

Zuid Afrika



Kampioenen 

2015 

Zuid Afrika



Kampioenen 

2016 

Zuid Afrika



Wat valt op bij de betere dieren in ZA?

 Opvallend veel lengte

 We zien bij de betere dieren een lichaamslengte borstbeen-bil die 125-130% van de hoogtemaat is

 Veel Breedte over het gehele lichaam, dus voorhand, middenhand en achterhand

 Diepe lichaamsmaten

 We meten een beenlengte bij 1-jarig dieren van ± 50% van de kruishoogte 

 Wij dieren op volwassen leeftijd is dit ± 45% (en dus geen 40%)

 Vrouwelijke dieren:

 tonen veel vrouwelijkheid (vermijd grofheid), zwaartepunt achterste lichaamshelft, bescheiden wig, íets 

langere hals dan waaraan we nu in NL de voorkeur geven

 Mannelijke dieren: 

 tonen de omgekeerde wig, zwaartepunt voorste lichaamshelft, goede ribwelving, geen insnoering achter de 

schouder, ruime bespiering, ruimte in de borst

 Om zelf te leren: kijk thuis eens de Zuidafrikaanse instructiefilmpjes op youtube van Conrad Herbst

 Nu tonen we vast twee filmpjes: uitleg van Herbst over de gewenste bok en geit

Videos Conrad Herbst ea/20160512091648.mp4
Videos Conrad Herbst ea/video-2-Conrad-Herbst-South-Africa-explaining-the-anatomy-of-the-Boer-Goat-ewedoe.mp4


Opstelling ter discussie



Hoe kijken we?

 Bespiering juist beoordelen is niet makkelijk, want bespiering en conditie zijn in hoge mate 

gecorrelleerd, waarmee verwarring tussen bespiering en conditie op de loer ligt

 Daarom kijken we naar rondingen en lengte bilbespiering, vulling van de lendenen en 

rondingen in de voorhand

 Bij overconditie hoopt vet zich veelal zichtbaar op in de voorhand (net achter de elleboog), 

wat een schuddende beweging laat zien in tegenstelling tot een strakke, gevormde 

beweging bij bespiering



Wat is bij verdere ontwikkeling van het ras in NL belangrijk?

 Er zijn kenmerken bekend waarmee genetische aanleg voor luxe vlees herkend 

kunnen worden:

 Ruime lichaamsmaten

 Breed voorhoofd, brede bek, maar geen grofheid

 Hoge staartinplant

 Herkenbaar gevormde spierbundels

 Korte, glanzende en fijne beharing

 Dunne en soepele huid

 Waarbij de laatste twee bij geiten gepaard gaan met vrouwelijkheid (i.t.t. grofheid)



Aandacht voor het type dier dat kwaliteitsvlees levert:

 Mogelijk hebben we vanaf het begin iets te veel nadruk gelegd op veel “bot”, waarbij 
we de mate van vrouwelijkheid onvoldoende beoordeelden

 Dit heeft in de ontwikkeling van het ras in NL veel goeds gebracht, maar een volgende 
stap is het geven van meer aandacht aan de volgende genoemde kenmerken

 Ruime lichaamsmaten

 Korte, glanzende en fijne beharing

 Een dunne en soepele huid

 Dit zal in de nuance leiden tot licht aangepaste keuzen

 Er volgt een goede discussie die voortgezet moet worden. Evaluatie vindt plaats in 
2018.



Rondvraag en sluiting

Goede reis naar huis!


