
Welkom op de 

fokkersbijeenkomst 

Boergeiten 2016

26 maart 2016

Sociaal centrum “de Kiekmuure”, 

Harderwijk



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) en keuringen 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Mededelingen

 Afmeldingen: Herman Hoekstra

 Publicatie aankondiging van deze bijeenkomst was helaas niet opgenomen in 

het vakblad, gelukkig wel in de NOG nieuwsbrief

 Piet van Haperen gaat fungeren als landelijk coördinator van verdeling van 

inspecteurs over de stamboekopnames nadat dit bekrachtigd is op de ALV



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Samenwerking / samengaan fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



2013-2017:

 Jan Hogervorst, Janny den Braber en Doede de Jong continueren voor 4 jaar 
de meest noodzakelijke bestuurstaken van de NOG

 Afspraak: intussen in die 4 jaar proberen (jongere) mensen te 
enthousiasmeren voor het NOG-bestuur

 Verschillende mensen zijn hiervoor benaderd, steeds niet gelukt om mensen 
zelfs maar mee te laten snuffelen in de organisatie

 Conclusie: als we zo doorgaan hebben we in 2017 geen NOG-bestuur meer. De 
urgentie hiervan heeft het NOG-bestuur besproken met fokcommissies, 
keurmeesters en inspecteurs in het najaar van 2015



12 december 2015

 Fokcommissies, commissie toekomst NOG, scholingscommissie, afgevaardigde keurmeesters 
en inspecteurs en NOG-bestuur bijeen

 Vragen:

1. Wat gebeurt er, als we MORGEN geen NOG-bestuur meer hebben. Denk hierbij aan zaken als 

a. Afstammings- en stamboekregistratie , nu en in de toekomst

b. Wie gaat de stamboekadministratie betalen en hoe gaat dan die geldstroom? 

c. Voor welke organisatie werken de stamboek administrateurs? 

d. Keuringen 

e. Stamboekopnames: wie coördineert de toewijzing van inspecteurs? 

f. Coördinatie van scholing van inspecteurs en keurmeesters  

g. Financiële administratie en verantwoording 

h. Zaken rond stamboekerkenning, inclusief maken en aanleveren van jaarverslag fokkerij 



Conclusies

 Probleem is urgent en moet opgelost worden, zodat 800 leden hun hobby ook in de 
toekomst uit kunnen blijven oefenen

 Veel dingen gaan eerst nog wel even door, maar het niet hebben van een NOG zal 
op vrij korte termijn ook leiden tot versnippering en uitholling

 Het belang is groot geacht de NOG als organisatie door te laten gaan

 We moeten de structuur en statuten laten zoals het is maar wel kijken naar 
taakverdeling en diensten 

 Wat op welke plek uitvoeren 

 Wat persé in bestuur maar wat kan er ook buiten

 Welke diensten kunnen we schrappen

 Hoe kunnen we diensten die we blijven doen moderniseren en ook voor de toekomst 
bestendigen

 Uitwerking lijn van uitwerking door 10 man in opdracht van NOG-bestuur

 Lijn van uitwerking voorleggen aan ALV



Uitwerkingsgroep:

 Namens het bestuur van de NOG: Doede de Jong, Janny den Braber en Jan 

Hogervorst

 Namens de scholingscommissie: Wim van Rheen en Herman Hoekstra

 Namens de fokcommissies: Ivar ten Tuynte en Theo van der Meer

 Namens de inspecteurs en keurmeesters: Sietse van der Wal

 Namens de commissie toekomst NOG: André Koekkoek

 Ter ondersteuning vanuit de SZH: Kor Oldenbroek



Geformuleerde lijn, die voorgelegd 

wordt aan de ALV op 23 april:

1. Discussie over diensten en taken en uitvoering daarvan, niet over structuur en 
statuten

2. Schrappen van diensten in overleg met de fokcommissies (i.v.m. mogelijke 
foktechnische gevolgen), uitvoering van te continueren diensten wellicht dan dichter 
op fokcommissies (melkcontrole / melklijsten)

3. Herkeuring op beroep schrappen 

4. Huiskeuringen heroverwegen 

5. Stamboekinspectie i.om. fokcommissies moderniseren. Doel: meer focus en een 
grotere betrokkenheid van inspecteurs bij fokcommissies. Gevolg: uniforme rapporten

6. Uitvoering van taken rond stamboekregistratie naar de individuele fokker via internet 
(met achtervang en controle stamboeksecretariaten); hiermee de beleving dichter 
naar de fokker brengen

7. Uitbesteden taken aan functionarissen buiten het bestuur, zodat die geen last hebben 
van de bestuurlijke verantwoordelijkheden

8. Communicatie in bestuur moderniseren (E-mail, Skype, WhatsApp)



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Voorstel tot intensievere samenwerking of 

zelfs samengaan met bestuur fokcommissie 

Nubisch

 Al jarenlang samengewerkt;

 bij organiseren van een keuring

 Al eerder samen een fokkersdag georganiseerd

 Nubisch mist in haar bestuur wat foktechnische inbreng, die wel is bij Boer

 Boer kan wat van de gezelligheid van Nubisch gebruiken 

 Rassen zijn verschillend, bestuurlijke agenda is hetzelfde

 Voorbeelden samenwerking:

 Samen organiseren van een jaarlijkse fokkersdag

 Samen organiseren van een jaarlijkse keuring

 Elkaar bestuurlijk bijstaan bij vragen 



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Samenwerking / samengaan fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Voorstel: opname door 4 rasgebonden inspecteurs, opname met zijn 2-en

 Stamboekopname: rasgebonden inspecteurs

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar:

Rudy ter Maat, Aalten



Wie wil meedoen als bestuurslid?

 Aanmelden kan altijd

 Enthousiasme voor het ras is voldoende



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Opnames: aantallen

2006: 67

2007: 62

2008: 64

2009: 87

2010: 82

2011: 76

2012: 68

2013: 72

2014: 45

2015: 88



Opname geiten

 Aantal: 51

 Stamboek: 45

 Gemiddeld AV 82,3 (vorig jaar 84,6), variërend van 77 (vorig jaar 82) tot 87 (vorig 

jaar ook)

 Herkeuring: 5

 Gemiddeld AV 86,6 (vorig jaar 84), variërend van 84 (vorig jaar 82) tot 89 (vorig 

jaar 88)

 Register: 1

 AV 82



Hoogst in 2015 opgenomen geit:

Billy 1

V: Rudolf

M: Klaartje

F: J. Verhoeven, de Moer

E: P. van Haperen, Gilze

AV: 89

TY: 90

Ontw: 90

Bw: 86

Besp: 88



Opname bokken

 Aantal: 35 (vorig jaar 23)

 Voorlopig: 23 (vorig jaar 9)

 Gem AV: 82,7 (vorig jaar 84,1) variërend van 78 (vorig jaar 82) – 87 (vorig jaar 87)

 Definitief: 9 (vorig jaar 12)

 Gem AV: 82,4 (vorig jaar 82,1) variërend van 77 (vorig jaar 76) tot 89 (vorig jaar 

87)

 Herkeuring: 3 (vorig jaar 1)

 Gem AV: 88 (vorig jaar 85), variërend van 87 tot 89



Hoogst in 2015 opgenomen bok:

Knoalster Jacob

V: Knoalster Ido

M: Knoalster Harmina

F: Fam. Kupers, Nieuwe Pekela

AV: 89

Ty: 90

Ontw: 88

Bw: 87

Besp: 89

Bilbesp: 4

Lendebespiering 5

Schoftbespiering 4

(1 bok met gelijke AV, gelijke 
punten bespiering, zelfde score 
bilbespiering, maar op 
lendebespiering 4:

Bill B2

F: P. van Haperen, Gilze

E: P. Weessies, Bunschoten

(Berekening: 

Hoogste AV 

Bij gelijke punten: aantal punten 
bespiering bovenbalk

Bij gelijke punten: score 
bilbespiering

Bij gelijke beoordeling: (3x bil) + 
(2x lende) + (2x schoft))

Knoalster Jacob 2 jaar en 3 maanden



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Stand van zaken Europese erkenning NOG als 

stamboekorganisatie voor Boergeiten

 Engel Kupers en Michelle Besseling hebben al het voorbereidende werk klaar

 Statuten van de NOG zijn in concept aangepast

 Voor definitieve wijziging is een 2/3 “ja” nodig van de leden op de komende 

NOG-ALV op 23-4

 Verwachting van Engel en Michelle is, dat de NOG snel na aanvraag de 

Europese stamboekerkenning zal krijgen



Gemaakte afspraken voor als de 

Europese stamboekerkenning er is:

In de registratie en de fokkerij zullen na Europese erkenning de Europese regels strikt gehanteerd 
worden; hoewel steeds mee Europese landen ook de stamboekerkenning hebben of aanvragen, 
leidt dat mogelijk tot dieren met verschillende “statussen” (stamboek, hulpstamboek (vanaf dan 
R1 en R2) en geregistreerde afstamming buiten het (hulp)stamboek). 

 Besluit dat we al namen in de vergadering van 2015: 

Op keuringen keuren we de dieren uit stamboek, hulpstamboek en dieren met geregistreerde 
afstamming in dezelfde ring, met name om de aantallen per rubriek aantrekkelijk te houden.

Waarschuwing voor de fokkers: let goed op waar je mee fokt, als je daaraan tenminste waarde 
hecht. Alleen registratie in het jongveeregister als de vader Stamboekvader is en de moeder 
Stamboek, R2 of JVR. Anders lam in GA en bij inspectie naar R2

Het is je eigen verantwoording de status te verifiëren alvorens je een bok voor dekdienst inzet. 
Raadpleeg eventueel je stamboeksecretaris over status. 



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, opname met 2 samen

 Fokkersdag(en) 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Voorstel inspectie

 Uniformiteit moet sterker geborgd worden

 Hierbij is van belang:

 Dat inspecteurs goed op de hoogte zijn van de rasstandaard

 Dat inspecteurs een gelijke focus en kijk op het ras hebben of vormen en dit onderling afstemmen, in 
samenspraak met de fokcommissie (de fokkers dus)

 Dat inspecteurs zich verbonden voelen met het ras (zoveel mogelijk aanwezig op boerbijeenkomsten)

 Dat inspecteurs een instelling hebben te willen leren van elkaar en scholing regelen met elkaar

 Dat landelijk coördinator (PvH) in overleg met de boerinspecteurs regelt wie waar inspecteren

 Daarvoor is opname met een beperkt aantal inspecteurs (we hadden er max 6, nu nog 5 en we 
willen naar 4) een goede stap

 Andere goede stap is altijd met 2 inspecteurs op te nemen: is al eerder besloten in 
scholingscommissie en in 2015 zo uitgevoerd, waarbij uitgangspunt was dat één van de twee 
behoorde tot de rasgebonden inspecteurs. We zouden naar twee rasgebonden inspecteurs bij 
elke opname willen

 De fokkers zijn het eens met deze uitgangspunten!



Consequentie van werken met 

rasgebonden inspecteurs:
 Concentreren van stamboekopnames op keuringen waar veel boeren zijn, zal dus niet meer 

op èlke keuring waar je naar toe gaat per definitie kunnen

 Iedereen heeft ruime mogelijkheid op díe keuringen dieren opgenomen te krijgen

 Huiskeuringen vervangen door een (vast te stellen) dag voor opname buiten het reguliere 
keuringsseizoen, waarin op verzoek stallen bezocht worden

 Per jaar vaststellen waar stamboekopname van boergeiten mogelijk is

 Voorstel 2016:

 Keuring St. Anna, Gilze op 4 juni

 Keuring dag van het schaap en de geit op 11 juni

 Keuring Dageraad op 9 juli

 Bokkenkeuringen Lexmond en Jubbega op 16 juli

 Keuring Almkerk op 3 september

 Landelijke keuring Barneveld op 10 september

 Fokkersdag

 Stallen-opnamedag (bij inschrijving) op 10 december



Voorstel bestuur:

 Hiermee verder vanaf nu

 Bekrachtigen op ALV van 23 april a.s

 Er wordt unaniem akkoord gegaan met het voorstel, zodat dit besluit voor 

bekrachtiging op de ALV voorgelegd kan worden



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Intensiveren samenwerking fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs, met 2 samen opnemen

 Fokkersdag(en) en fokgroepkeuring 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Wat zijn de mogelijkheden in 2016?

Fokkersdag:

 Samen met Nubisch: Nubische deel kan bij Peter Suydendorp, Boer wellicht 

bij Gerrit van Kapel?

 Datum vaststellen. Besluit: zaterdag 27 augustus

Keuring:

Voorstel:

 Als fokgroepkeuring open keuring in Almkerk aanwijzen; daar zijn immers de 

meeste boergeiten aanwezig

 Daarnaast boergeiten ook aanwezigheid op dag van ‘t schaap en de geit



Agenda:

 Mededelingen

 Dreigende discontinuïteit NOG: wat betekent dit en hoe hiermee verder?

 Samenwerking / samengaan fokcommissies Boergeit en Nubisch

 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Rudy ter Maat

 Opnames 2015 en eren hoogste opname bok en geit

 Stand van zaken Europese stamboekerkenning NOG voor de Boergeit

 Stamboekopname: 4 rasgebonden inspecteurs en opname met 2 samen

 Fokkersdag(en) en keuring 2016

 Eren winnaars Heeten en Barneveld



Keuring fokcommissie Boer en Nubisch in 

Heeten op 15 mei 2015



Prijzen Heeten:

Kampioen lammeren: 

Carolien van de Stema, Fam. van der Krol, Warnsveld



Prijzen Heeten:

Kampioen geiten niet gelammerd: 

Knoalster Krissie, Fam. Kupers, nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Reserve Kampioen geiten: 

Knoalster Jacoba, Fam. Kupers, Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Kampioen geiten: 

Knoalster Harmina, Fam. Kupers, Nieuwe Pekela



Landelijke CW keuring in Barneveld op 

19 September 2015



Prijzen Barneveld:

Reservekampioen lammeren: 

Carolien van de Stema, fam van de Krol, Warnsveld



Prijzen Barneveld:

Kampioen lammeren: 

Knoalster Laura, E.A. Kupers, nieuwe Pekela



Prijzen Barneveld:

Reservekampioen geiten niet gelammerd: 

Ankie, J. de Graaf, Nieuwendijk



Prijzen Barneveld:

Kampioen geiten niet gelammerd: 

Billy F3, K. van Dongen, Gilze



Prijzen Barneveld :

Reserve Kampioen geiten: 

Billy 1, P. van Haperen, Gilze



Prijzen Barneveld:

Kampioen geiten: 

Fee 2, K. van Dongen Gilze



Rondvraag en sluiting

Goede reis naar huis!


