Fokkersbijeenkomst
Boergeiten 2015
28 maart 2015
Sociaal centrum “de Kiekmuure”, Harderwijk

Agenda:


Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Alex van Veen



Opnames 2014 met hoogste opname bok en geit



Discussie Europese erkenning voor de Boergeit:


Voor- en nadelen kort op een rijtje



Consequenties



Stimuleren stamboekopname: hoe aan te pakken?



Fokkersdag(en) 2015



Keuren in Australië: Herman Hoekstra



Eren winnaars Dag van het schaap / geit en Barneveld



Rastype: vervolg 2014

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
Alex van Veen, Geerdijk
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Opnames: aantallen
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

67
62
64
87
82
76
68
72
45

Dit kan beter!!

Opname geiten


Aantal: 22



Stamboek: 16




Herkeuring: 5




Gemiddeld AV 84,6, variërend van 82 tot 87

Gemiddeld AV 84, variërend van 82 tot 88

Register: 1


AV 85

Hoogst opgenomen geit:
Fabiola 3 van de kleine Top
V: Knoalster David
M: Fabiola
F: Fam. Ruitenberg-Pater,

Kootwijkerbroek
E: Steven van de Krol, Warnsveld
AV: 88

TY: 86
Ontw:

89

Bw: 87
Besp:

87

Opname bokken


Aantal: 23



Voorlopig: 9




Definitief: 12




Gem AV: 82,1 variërend van 76 tot 87

Herkeuring: 1




Gem AV: 84,1 variërend van 82 - 87

AV: 85

Register: 1


AV: 86

Hoogst opgenomen bok:
Bill F1

(1 bok met gelijke AV,

V: Hannes vd Limmerick

gelijke punten bespiering maar
lagere score bilbespiering:

M: Fee 2
F: K. van Dongen
AV: 87

F: Fam den Braber, Leerdam)

Ty: 88
Ontw:

87

Bw: 84
Besp:

Bleswit 122

87

Bilbesp: 5
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Europese stamboekerkenning


De aanvraag door de NOG is in voorbereiding



Michelle Besseling is bereid de aanvraag te verzorgen



Ze zoekt nu alles uit en heeft contacten met instanties



Duidelijk is dat een erkenning per ras aangevraagd moet worden



Wordt dus ook per ras toegekend of afgewezen

Europese stamboekerkenning Boergeit:
consequenties
Tegen:
 Verlies van status
 Import binnen stamboek vanuit nieterkende landen onmogelijk (vb: UK zal
nooit EU-erkenning aanvragen en daar
staat toch waardevol fokmateriaal voor
ons, waarmee we binnen stamboek niks
kunnen)


Dieren worden toch gekocht voor de
fokkerij met als gevolg:


Wordt fokkerij buiten stamboek (GA)



Gevaar onderling gedoe tussen fokkers



Discussie over toepassing regels op
keuringen door onderlinge concurrentie
(zie discussies Bont)

Voor:


Status



Onbeperkte export binnen stamboek
(veterinaire beperkingen blijven
bestaan)



Voor korte termijn: “handelswinst”
door betere prijzen overschot dieren

Daarom beter nu af te spreken: áls de
Europese erkenning er is:


Wat doen we met GA-dieren op de keuring?



Wat doen we met dieren in het hulpstamboek?

In de fokkerij kunnen we na Europese erkenning niet anders dan de Europese regels
hanteren; dat geeft veel verschillende “statussen” (stamboek, hulpstamboek en
geregistreerde afstamming buiten het (hulp)stamboek).


Voorstel van het bestuur:

Op keuringen zouden we de dieren uit stamboek, hulpstamboek en dieren met
geregistreerde afstamming onderling willen laten concurreren in dezelfde ring, met
name omdat de aantallen al zo klein zijn. Zodra de situatie er is, is het maken van
afspraken veel moeilijker, daarom is het verstandig op voorhand wat af te spreken.
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Stimuleren stamboekopnames?


Hoe denken de fokkers hier over?







Enkele speciale opnamedagen bij fokkers aan huis, als een soort “fokkersdagen”,
georganiseerd door de fokcommissie


Voordeel: je omzeilt veterinaire rompslomp en beperkingen



Je kunt buiten het keuringsseizoen gaan zitten, dus op voor de dieren meest geschikte
moment qua conditie

Eén fokkersdag, speciaal door de fokcommissie georganiseerd met dit doel


Voordeel: meer publiek



Nadeel: veterinaire beperkingen

Combinatie met de keuring van de fokcommissie


Voordeel: meer publiek



Nadeel: veterinaire beperkingen



Nadeel: conditie van dieren niet in alle gevallen optimaal
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Fokkersdag(en) 2015


Combinatie vorig punt?



Waar gaan we naar toe?



Datum(s) vaststellen
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Prijzen Kampioenen
Kampioenen van de Dag van het Schaap en de Geit in Ermelo:
We hebben helaas de uitslagen van Ermelo nog niet kunnen achterhalen. Niet bij
de organisatie, niet bij de NOG, niet bij inzenders.
Wie ze heeft: graag ter beschikking stellen zodat we prijzen kunnen organiseren
in combinatie met de prijzen van Barneveld.
Wel hebben we foto’s van het moment dat “het beste dier van de dag” bij de
geiten verkozen werd:

Prijzen Ermelo:
Naam: Quintes “W”
F: Piet Weessies, Bunschoten

Prijzen Barneveld:
Reservekampioen lammeren:
Knoalster Jody, E.A. Kupers, Nieuwe Pekela

Prijzen Barneveld:
Kampioen lammeren:
Billy F3, K. van Dongen, Gilze

Prijzen Barneveld:
Reservekampioen geiten niet gelammerd:
Valentina “W”, P.M. Weessies, Bunschoten

Prijzen Barneveld:
Kampioen geiten niet gelammerd:
Vera “W”, P.M. Weessies, Bunschoten

Prijzen Barneveld :
Reserve Kampioen geiten:
Famke van de Limmerick, comb. Arendonk, Vianen

Prijzen Barneveld:
Kampioen geiten:
Billy 1, P. van Haperen, Gilze
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Rastype


Vorig jaar de discussie gestart:
Hoe moeten we aankijken tegen hoogtemaat bij ons ras?



Wat staat in de rasomschrijving over hoogtemaat:

De Zuid Afrikaanse Boergeit wordt door experts over de hele wereld erkend als
een superieure vleesproducerende geit. Drie selectiecriteria hebben hiertoe
bijgedragen:


Het is een middelgrote geit;



De geit heeft een hoge karkasopbrengst;



Er bestaat een grote uniformiteit in exterieur. De grote uniformiteit, komt
niet alleen naar voren in de kleuraftekening, maar ook in het uniforme
formaat en hoge karkasopbrengst.

DOEL en RASOMSCHRIJVING


Teruggaan naar het doel van het ras
 De

rasomschrijving is altijd de afgeleide van het
doel

 Het

doel staat dus hoger in “rangorde”, daar gaat
het om

 Dat

leidt tot onderzoek van het doel en tot vragen
over de rasomschrijving

Doel:


Het boer ras moet in tegenstelling tot de melkgeit in haar gehele voorkomen
beschikken over eigenschappen die gericht zijn om veel vlees te kunnen
produceren van zeer goede kwaliteit.



De boergeit kunnen we omschrijven als een snelgroeiende, goed
geproportioneerde geit van evenredige afmeting, met een goede productieeigenschap van eersteklas vlees. Er moet op alle leeftijden een goede
verhouding zijn tussen de lengte van de benen en de diepte van de romp,
waarbij lammeren en jonge geiten in verhouding iets hoogbeniger zullen zijn.

Discusie over de vragen:
1.

Leidt een grotere hoogtemaat tot een grotere karkasopbrengst?

2.

We weten dat het fokken op “melk” leidt tot grotere dieren (hoogbenig type).
Is het gevaar van het fokken van grote geiten niet het verlies van vleestype /
bespiering?

3.

Een geit die 6 cm hoger is dan de buurvrouw op de keuring imponeert al snel
wat meer. Waarop moet bij de juiste plaatsing gelet worden en doen we dit
allemaal hetzelfde?

Wat zeggen de zuid-afrikanen?


In Suid Afrika het ons GEEN vasgestelde hoogte en diere se skof hoogte word
ook nie gemeet nie.



Het gebeur gereeld op ons skoue dat die groter of hoër dier wen en dat daar
teen die kleiner dier van dieselfde ouderdom gediskrimineer word. Dus uit ons
oogpunt kan jul dit gerus as ’n positief beskou. Wat wel erg belangrik is, is dat
die dier ’n goeie balans moet handhaaf. Die vroulike dier moet steeds erg
vroulik en van fyn besnede gelaatstrekke wees in haar kop en nek en omdat sy
dan nou 10% of selfs 15% groter is op haar skof dan moet die liggaam in lengte
ook langer wees om overal balans en diepte te hou en moet sy steeds baie goed
na agter die wigvorm behou. Weereens is die vroulikheid baie belangrik want
dit is ons ondervinding dat die groot “butch”of manlike growwe tipe
ooie”geneig is om swakker fertiliteit te he en nie te produseer soos die maar
vroulike tipe ooie al is hulle groot produseer wel goed. Die Ram wat moet
presies dieselfde ook in balans en lengte bly en moet erg manlik en robuust
voorkom en as hy oor sy skof meer hoogte het, baie belangrik, moet hom nie
verkoop!!!

Wat als antwoord op onze vragen?
1.

Meten jullie de schofthoogte en hoe hoog zijn de dieren die bij jullie de topdieren
zijn? (mannelijk / vrouwelijk)
Nee ons meet nie maar diskrimineer wel teen kleiner raam diere waar die
diere almal van dieselfde ouderdom is.

2.

Hoe wordt in Zuid Afrika aangekeken tegen dieren die een hoogtemaat hebben van
77 / 78 cm? Zijn die er ook? De redenering zou kunnen zijn dat, als de
verhoudingen goed zijn, het karkas meer kilo’s vlees oplevert.
Presies dit is belangrik as die balans en verhouding reg is en die ooi is erg
vroulik en die Ram is erg manlik maar het meer hoogte dan dra hy beslis meer
vleis en is beter vir die vleis mark. Overal is ons in die vleis bedryf so as die
bok meer gewig het is die wins meer.

3.

Aan de andere kant voldoen de dieren niet aan de maten die wij in de
rasomschrijving noemen. Hierdie laaste stelling van U blyk verkeerd te wees
aangesien ons nie so iets in ons ras omskrywing het nie.

Ek het ook die brief aan U gekryf met een van ons Senior Judges, Vaatjie Nell, aan
my sy!

Samenvattend:


Belangrijk is het doel voor ogen te houden



De verhoudingen moeten goed zijn






Meer hoogtemaat = meer lengtemaat en meer dieptemaat

Vrouwelijke dieren moeten veel vrouwelijkheid bezitten:


Wigvorm



Fijn besneden gelaatstrekken

Mannelijke dieren moeten mannelijk zijn

Waar gaat het over? 2 goede dieren van
verschillende hoogtemaat

