
Jaarverslag Fokcommissie Nederlandse Boergeit. 
 
Het jaar 2014 was een groot jaar voor de fokcommissie Nederlandse Boergeit. 
Nadat op 29 maart de voorjaarsbijeenkomst gehouden was, organiseerde de fokcommissie op 31 mei 
het “9e Europäische Ziegentreffen” op de Dag van het Schaap en de Geit in Ermelo. 
Op 1 juni gaven de buitenlandse bezoekers opnieuw acte de presence op de jaarlijkse fokkersdag, die 
georganiseerd was in en rond de stal van de familie Kupers in Nieuwe Pekela. 
 
Op 29 maart werden de winnende dieren van de landelijke keuringen geëerd en voorzien van prijzen. 
Ook werd met de fokkers teruggekeken op het opnameseizoen 2013. Daarnaast werd het volgende 
voorstel aangenomen: 
“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. De 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 dan trekken we ons voorstel in 
Indien er gestemd wordt tegen aanvraag: ons aangenomen voorstel gaat met terugwerkende kracht 
in per 1-1-2014”. 
Op de ALV werd gestemd vóór aanvraag van de Europese erkenning, waarmee het voorstel kwam te 
vervallen. 
 
De combinatie van fokcommissiekeuring (zoals gebruikelijk samen met het Nubische ras), 9e 
Europese geitenbijeenkomst en “Dag van het schaap en de geit” op 31 mei in het Hippisch centrum 
in Ermelo werd een geweldig gebeuren. We kregen zo’n 40 buitenlandse bezoekers uit 5 
verschillende landen. Het aantal betalende bezoekers die dag was zo’n 4000. Ook de witte en bonte 
fokcommissies hadden er een demonstratiegroep staan, terwijl de fokcommissie Toggenburger er 
zijn jaarlijkse fokkersbijeenkomst hield. 
 
Ook de fokkersbijeenkomst bij Engel Kupers was een groot succes, hoewel het aantal buitenlandse 
fokkers hier ruim in de meerderheid was. 
 
De fokcommissie kijkt terug op een mooi jaar. 


