
Welkom op de 

fokkersbijeenkomst van de 

Fokcommissie Nederlandse 

Boergeit
WELKOM

Op de fokkersbijeenkomst 

Zaterdag 29 maart 2014

Heerde

Fokcommissie Nederlandse Boergeit



Agenda

1. Opening

2. Overzicht over het fok- en keuringsseizoen 2013

3. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en herkiesbaar: Herman Hoekstra

4. Voorstel aanpassingen fokreglement: open stamboek aanpassen

5. 9e Europese Boergeitenbijeenkomst: combinatie met keuringen 
fokcommissies Nubisch en Boergeit op locatie dag van het Schaap (31 
mei), gevolgd door stallenbezoek familie Kupers op zondag 1 juni 
(boergeitenbijeenkomst is tevens fokkersdag)

6. Pauze met mogelijkheid tot gezelligheid

7. Eren van de winnaars Heeten en Barneveld

8. Discussie “rastype”

9. Rondvraag

10. Sluiting



Terugblik 2013:

 Stamboekopnamen

 2006: 67

 2007: 62

 2008: 64

 2009: 87

 2010: 82

 2011: 76

 2012: 68

 2013: 72

Geslacht Man Vrouw Eindtotaal

Soort opname

D 7

H 3

R 1

S 37

V 24

Eindtotaal 31 41 72



Hoogst opgenomen geit:

 Berekening: 

 Hoogste AV 

 Bij gelijke punten: aantal punten bespiering bovenbalk

 Bij gelijke punten: score bilbespiering

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

Uitslag ex equo: Calluna 017 Cleo B2

F/E: G. Bos Fam. den Braber 

Ankeveen Leerdam

AV: 87 87

Besp: 87 87

Besp bil: 4 4

Besp lende: 4 5

Besp schoft: 5 4



Cleo B2



Hoogst opgenomen bok:

 Berekening: 

 Hoogste AV 

 Bij gelijke punten: aantal punten bespiering

 Bij gelijke punten: beoordeling bilbespiering

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

Uitslag: Knoalster Izak

E: Engel Kupers

AV: 87

Besp: 87

Besp bil: 4

Besp lende: 3

Besp schoft: 4



Knoalster Izak



Terugblik 2013:

Fokkersdag: bij Janny en Niko den Braber in Leerdam



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

ontvangst bij prachtig weer



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

start presentatie focus



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

samen met Nubisch



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

mooie opkomst in gezellige ambiance



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

lokale hoosbui



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

vereende krachten om wegwaaien te voorkomen



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

niet voor één gat te vangen



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

presentatie gaat binnen verder



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

onze gastheer en gastvrouw



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

bespiering besproken



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

praktisch deel nubisch, gericht op rasadel en balans



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

praktisch deel Boergeit, gericht op bespiering



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

dankwoord



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

gezelligheid op after-party



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

met vereende krachten opruimen



Fokkersdag 2013 Leerdam: 

Nogmaals dank aan Janny en Niko voor hun gastvrijheid



Terugblik fokkerdag 2013:

 Samen met de fokcommissie Nubisch

 Hoe beviel dat?
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3. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en herkiesbaar: Herman Hoekstra

4. Voorstel aanpassingen fokreglement: open stamboek aanpassen

5. 9e Europese Boergeitenbijeenkomst: combinatie met keuringen 
fokcommissies Nubisch en Boergeit op locatie dag van het Schaap (31 
mei), gevolgd door stallenbezoek familie Kupers op zondag 1 juni 
(boergeitenbijeenkomst is tevens fokkersdag)

6. Pauze met mogelijkheid tot gezelligheid

7. Eren van de winnaars Heeten en Barneveld

8. Discussie “rastype”

9. Rondvraag

10. Sluiting



Herkiesbaar
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3. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en herkiesbaar: Herman Hoekstra
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8. Discussie “rastype”

9. Rondvraag

10. Sluiting



Welke termen kennen we?

 Jongveeregister

 Hier komt lam in na geboorte als vader stamboekbok is en moeder stamboekgeit of 
jongveeregister-geit (binnen hetzelfde ras). Voor boergeit: minimaal 2 generaties 
bekend binnen het ras (grootmoeder hulpstamboek, stamboek of jongveeregister, 
grootvader en vader stamboek))

 Stamboek

 Hier komt een dier uit het jongveeregister in nadat er een inspectierapport gemaakt 
en het dier goedgekeurd is

 Geregistreerde afstamming

 Hier komt een lam in na geboorte als vader en moeder bekend zijn maar het lam, 
om welke reden dan ook, niet binnen het ras geregistreerd kan worden (bijv: vader 
geen stamboek, afstamming verdeeld over 2 rassen)

 Hulpstamboek

 Hier komt een dier zonder bekende afstamming of met geregistreerde afstamming in 
nadat er een inspectierapport gemaakt en het dier voor het betreffende ras 
goedgekeurd is. Bij het bestaan van een hulpstamboek naast het hoofdstamboek 
spreken we van een open stamboek (omdat er vers bloed kan instromen)



Voorstel:
 Nadat een geit in het hulpstamboek is opgenomen komen de 

lammeren van die geit (zowel geit- als boklammeren) meteen in het 
jongveeregister, zolang de vader een stamboekbok is. Nu kan dat pas 
een generatie later

 Reden: Wanneer waardevolle dieren geboren worden die ineens een 
waardevolle factor bij zich dragen en mogelijk ook door kunnen geven, is 
het jammer deze genen niet binnen het stamboek te kunnen inzetten

 NB: Hiermee zouden we dan niet meer voldoen aan de regels die Europa 
stelt aan een erkende stamboekorganisatie, daar moeten 2 generaties 
bekend zijn, zoals het nu is, dus

 Indien we als fokkers hier het voorstel ondersteunen, dan wachten we de 
ALV van de NOG af, waar gestemd wordt over het wel of niet aanvragen 
van de officiële stamboekerkenning (waartoe je als stamboekorganisatie 
dus niet verplicht bent)

 Indien er gestemd wordt vóór aanvraag: we trekken ons voorstel in

 Indien er gestemd wordt tegen aanvraag: ons aangenomen voorstel gaat met 
terugwerkende kracht in per 1-1-2014
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Voorstel:

1. Onze traditionele keuring de vrijdag na 
hemelvaart 1 dag verzetten naar de zaterdag 
en combineren met de “Dag van het Schaap”

 Nubische fokkers hebben hiermee al ingestemd

 Alle andere fokcommissies geven ook acte de 
présence

2. Onze fokkersdag 2014 combineren met de 
tweede dag van de Europese 
boergeitenbijeenkomst op zondag 1 juni bij 
Engel Kupers



Opbouw van de dagen: Voorstel. 

31 mei keuring Nubisch & Boer op DvhS

 Ontvangst op het KNHS-centrum in Ermelo om 10:00 uur

 Keuring van Boergeiten en andere Nederlandse stamboekrassen 
vanaf 10:15 uur

 Bezoeken van stands en presentaties van schapenrassen tijdens en 
na de raskeuringen

 Verkiezing “mooiste geit van de dag”

 Diner 17:30 uur voor degenen die zich hiervoor inschreven via de 
site of vandaag hier bij ons www.ziegenzuchtertreffen.nl

 Presentatie van de Nederlandse manier van stamboekopname: 
meten is weten 19:30 uur

http://www.ziegenzuchtertreffen.nl/


Opbouw van de dagen: Voorstel. 

1 juni fokkersdag bij Engel Kupers

 Rondleiding in de geitenstal van Engel Kupers in Nieuwe Pekela 

10:30 uur

 Lichte lunch 11:30 uur

 Workshop stamboekopname in de Nederlandse praktijk

 Workshop KI bij geiten



Oproep

 Geef je massaal op voor de keuring op 31 mei

 Vóór 21 april bij Gerard Bos

 CL- en CAE-vrij

 Eis NVWA: 2x geënt tegen Q-koorts, dus ook de lammeren

 Uitnodiging je vandaag op te geven voor het diner en het 
avondprogramma op 31 mei, samen met de buitenlandse 
fokkers

 Geef je vandaag op voor de fokkersdag op 1 juni
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Prijzen Heeten:

Reservekampioen geitlam

Annie B2,  Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Heeten:

Kampioen geitlam

Knoalster Inge, Fam Kupers Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Reserve Kampioen geiten niet gelammerd: 

Knoalster Ivonne, Fam Kupers Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Kampioen geiten niet gelammerd: 

Cleo B2, Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Heeten:

Reserve Kampioen geiten: 

Annie B, Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Heeten:

Kampioen geiten: 

Knoalster Dharma KI, RJ Kupers Stadskanaal



Prijzen Heeten:

Reservekampioen boklam: 

Charley B13,  Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Heeten:

Kampioen boklam: 

Knoalster Ilias, Fam Kupers Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Reserve Kampioen bokken: 

Knoalster Incredible, Fam Kupers Nieuwe Pekela



Prijzen Heeten:

Kampioen bokken: 

Knoalster Izak, Fam Kupers Nieuwe Pekela



Prijzen Kootwijkerbroek:

Reservekampioen lammeren: 

Carmen B1, Fam den Braber Leerdam



Prijzen Kootwijkerbroek:

Kampioen lammeren: 

Annie B2,  Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Kootwijkerbroek:

Reservekampioen geiten niet gelammerd: 

Geesje, J. de Graaf Nieuwendijk



Prijzen Kootwijkerbroek:

Kampioen geiten niet gelammerd: 

Cleo B2, Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Kootwijkerbroek:

Reserve Kampioen geiten: 

Clair B2, Fam Den Braber Leerdam



Prijzen Kootwijkerbroek:

Kampioen geiten: 

Knoalster El Gloria, Fam Kupers Nieuwe Pekela
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2. Overzicht over het fok- en keuringsseizoen 2013

3. Bestuursverkiezing. Regulier aftredend en herkiesbaar: Herman Hoekstra
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Vleestype versus melktype

Melktypisch

 Grote geit

 Lange hals

 Ondiepe voorborst

 Veel wig

 Matig bespierd

 Voor naar achter even breed

Vleestypisch

 Minder groot

 Hals korter

 Voorborst diep

 Wel wig maar meer balkvormig 

dan melktype

 Rijk bespierd

 Voor naar achter peervormig



Omschrijving boergeit

De voorhand: 

Ruim, diep, sterk en bespierd in combinatie met een brede, ronde schoft

De middenhand: 

Lang, diep en breed met lange, ronde ribben en vooral de lendenen breed en goed bespierd. De bovenbouw is recht

De achterhand:

Ruim, vlak en iets hellend, met ronde, bespierde dijen

Maten:

Als gewenste maatvoering voor de schofthoogte is aan te houden:

Voor geiten op 3 jarige leeftijd 70 cm ;

Voor de bokken op 3 jarige leeftijd minimaal 80 cm.

Gewichten:

Als gewenst gewicht is aan te houden:

Voor geiten op 3 jarige leeftijd 70 kg

Voor bokken op 3 jarige leeftijd 100 kg.



Het truetype van de boergeit?

?



Laten we eens kijken naar het land van 

herkomst in 2013, waar de rasomschrijving in 

grote lijnen hetzelfde is





?



Bultfontein 27 september 2013 Bultfontein 27 september 2013

Bultfontein 27 september 2013 Bultfontein 27 september 2013

??! !



Pretoria 27 september 2013 Pretoria 27 september 2013

Pretoria 27 september 2013 Pretoria 27 september 2013

?

?

?

!



Bloemfontein 1 tm 4 boklam > 75 kg 

8 mei 2013

Bloemfontein rubriek geitlam > 60 kg 

8 mei 2013

Bloemfontein kamp. oudere bokken

8 mei 2013

Bloemfontein kamp. Oudere geiten 

8 mei 2013

?



Bloemfontein  4 jarige geiten 

8 mei 2013

Wat valt op?

1. Ook op deze presentatie van prachtige dieren zien we niet de bil die we op 

ons getekende truetype laten zien

2. Bokken laten meer bil zien dan de vrouwelijke dieren 



Laten we het er het komende jaar in de 

wandelgangen als fokkers onder elkaar over 

hebben in alle openheid en met respect 

voor elkaars ideeën.
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Dank:

Voor uw aanwezigheid, aandacht en meedenken en een veilige thuisreis


