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Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten
De “Nederlandse Landgeit” is het officiële
orgaan van de LFNL.

Abonnementen en Adreswijzigingen:
Wilna Boink, Mortel 4,
5071 NA Udenhout
Tel: (013) 511 23 98
E-mail: wilnaboink@live.nl

“De Nederlandse Landgeit” verschijnt 4 keer
per jaar in de maanden maart, juni, september
en december.
Oplage: 400

Lidmaatschap LFNL per jaar:
- € 30,- voor leden
- € 15,- voor jeugdleden
- € 22,50,- voor (gezins)leden excl. “De Nederlandse Landgeit
- € 10,- voor jeugd(gezins)leden excl. “De
Nederlandse Landgeit”
- Eenmalig inschrijfgeld per aanmelding:
€ 10,In geval van automatische incasso: € 8,-
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Opgave beëindiging van het lidmaatschap voor
1 november bij de ledenadministratie.
Automatische incasso van de contributie vindt
plaats op 25 januari 2017.
Leden zonder incasso voldoen voor 21
januari de nota die met het 4e nummer wordt
meegestuurd.
Redactie:
Jans Kelder
Brinkweg 8
7864 TD Zwinderen
Tel: (0524) 291220
E-mail: jkelder@swinre.org

Sluiting kopij volgende DNL
Donderdag 31 mei 2018

Opmaak:
Nathan Ritsma
(Foto’s gezocht voor DNL - Inzendingen zijn
welkom op i.dtp.nr@gmail.com)

Voorpagina:
De Nederlandse Landgeit op Facebook
Jaargang 34 - nr. 1 - Maart 2018

Drukkerij:
De Printfarm,
Postbus 1026,
3900 BA Veenendaal
www.printfarm.nl
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Bestuur - Stamboek
Bestuur LFNL:
Voorzitter:
Jaap Mekel
Mr. Lokstraat 55
8427 RE Ravenswoud
Tel: (0516) 433978
E-mail: info@mekeldewitteraaf.nl

Ledenadministratie:
Wilna Boink,
Mortel 4, 5071 NA Udenhout
Tel: (013) 5112398
E-mail: wilnaboink@live.nl
Stamboekadministratie:
Johan en Tiny Vennedunker
Tuinbouwstraat 14
9571 TA 2e Exloërmond
Tel: (0599) 639775
E-mail: stamboek@landgeit.nl

Secretaris:
René Koch
Melmerweg 20
8263 AZ Kampen
Tel: (038) 3327766
E-mail: reneannetkoch@hotmail.com

Bank:

Penningmeester:
Wilna Boink,
Mortel 4, 5071 NA Udenhout
Tel: (013) 5112398
E-mail: wilnaboink@live.nl

NL15INGB0000838994
BIC: INGBNL2A

t.n.v. Landelijke Fokkersclub
Nederlandse Landgeiten
Mortel 4, 5071 NA Udenhout

Regiovertegenwoordiger Noord:
Dooitje Schram
Lijnbaan 7, 8563 AZ Wijckel
Tel: (0514) 603478
E-mail: dooitje_schram@live.nl

Kamer van Koophandel:
KvK-nummer: 40480648
Website:
www.landgeit.nl

Regiovertegenwoordiger West:
Robert J. Prins,
Jakob v Lennenpkade 293 II, 1054 ZV Adam.
Tel: 06 13615434
E-mail: bokkenprins@hotmail.com
Regiovertegenwoordiger Midden:
Ben Wouters
Reethsestraat 5, 6662 PJ Elst (GLD)
Tel: (0481) 377076
E-mail: bgmwouters@hotmail.com
Regiovertegenwoordiger Zuid:
Astrid Welten
Neerkantseweg 67, 5757 RM Liessel
Tel: 06-10710975
E-mail: info@oudeeik.nl
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Regionale Clubs – Advies – Fokcentra- Commissies
Regionale fokkersclubs:

Commissies:

Groningen
Secretaris: Jan Ritsma
Houtwal 19, 9363 XA Marum,
Tel: (0594) 642482,
E-mail: jritsma@xs4all.nl
Friesland
Secretaris: Albert Thalen
Zevenhuisterweg 7, 9291 MG Kollum
Tel:(0511) 451520,
E-mail: albertthalen45@gmail.com
Drenthe
Secretaris: Hilda Kort
Holtien 11, 7991 PM Dwingenloo
Tel:(06) 12695763
E-mail: korth@xs4all.nl
West-Nederland
Secretaris: Robert J. Prins
Zand-en Jaagpad 12, 1396 JA Baambrugge
Tel: 06 13615434
E-mail: bokkenprins@hotmail.com
Midden-Nederland
Secretaris: Alex de Wilde
Kanaalweg 67, 8166 KL Emst
Tel:(0578) 570637
E-mail: a.de.wilde36@kpnplanet.nl
Zuid-Nederland
Secretaris: Astrid Welten
Neerkantseweg 67, 5757 RM Liessel
Tel: 06 10710975
E-mail: astrid@oudeeik.nl

Commissie Fokbeleid
fok- & stamboekreg., standaard,
populatiebeheer, foktechnische
aspecten, dierenonderzoek en inzet
onderzoek.
Voorzitter: Jaap Mekel
Leden: Edgar de Poel, Geert Boink,
Albert van de Streek, Piet Enserink
Commissie Stamboekbeheer
Stamboekadministratie,
keurmeesterscorps / keuringen,
(digitaal) archief
Voorzitter: René Koch
Leden: Johan en Tiny Vennedunker,
Johan Wesselink, Anja Scholten, Jan Kuijper
Commissie PR & communicatie
algemeen, clubblad DNL,
www.landgeit.nl en dieruitwisseling
Voorzitter: Astrid Welten
Secretaris: Hans Scheltinga,
scheltingahans@gmail.com
Commissie Onderzoek
regelgeving en bestuurszaken
Voorzitter: Jaap Mekel
Leden: Frans Buis, Francine Cremers
Ereleden:

Johan Wesselink
Ed Hazebroek
Antoinette Kooper-Nelemans
Annelies de Heer
Jon de Heer
Rinze Dijkstra
Wietse Velthuijs
Leo Witteman
Johannes Tigchelaar

Informatiepunten:
Kinderboerderijen - CAE/CL vrij:
Myra Buursema: KB “De Warande”,
Weegbree 34, 1273 AR Huizen
(035) 5257461
Natuurbeheer / begrazing:
Henk Warners,
De Fledders 1, 9335 TH Zuidvelde,
(0592) 613751 / 06-22608389
Fokcentra:
Zie www.szh.nl
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Van de Voorzitter
Door: Jaap Mekel

Vele lammeren zullen nu, begin maart, reeds geboren zijn. Bij mij gelukkig nog niet, alles nog in winterstand. De afgelopen dagen heb ik regelmatig op de Weerribben geschaatst. Een snijdende oosten wind maar 60
km ging prima. Voor lammeren is het fijn droog buiten maar die wind zou
fnuikend kunnen zijn.
Het is nog steeds nuttig om op de hoogte te zijn van afwijkingen bij geboortes. Hopelijk zijn er niet te veel Och hemeltje, Ongelukkig of Overdatum’s geboren. Mocht het wel zo zijn, geef dat dan alstublieft op.
We hebben van RVO een schrijven ontvangen dat ze dit jaar meer informatie willen ontvangen dan tot nu toe om te beoordelen of de overheid
ons kan blijven betitelen als een erkend stamboek. Johan Vennedunker en
René Koch leveren de afgelopen jaren gegevens aan ter behoud van die
erkenning. Samen met hen was ik in Zwolle voor een persoonlijke toelichting van RVO op de veranderingen. De meeste gegevens zijn wel boven
water te halen uit systemen die wij al hanteren maar het betekent toch wel
een stuk meer werk. Het is de vraag of het dat allemaal waard is. RVO
had als enige argument voor behoud van deze status dat we dan makkelijker kunnen uitwisselen met Landgeitenfokkers in het buitenland als
die ook erkend zijn. Tja, voor zover wij weten zijn die er niet. Uitwisseling
is op zich al erg lastig vanwege de veterinaire eisen. Bij deze roep ik u op
mij te laten weten waarom u van mening bent dat we deze erkende status
moeten behouden. Met meer argumenten kunnen wij een betere afweging maken.
Wanneer u dit leest is het voorjaar vast in alle hevigheid losgebarsten. Een
heerlijke tijd met lammetjes buiten dartelend. Geniet van uw dieren.

© Overname van artikelen uit dit blad alleen met toestemming van de redactie
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Van de Ledenadministratie
Door: Wilna Boink

Nieuwe leden vanaf januari 2018:
ZE012 		
J. van Liere van Driel, Platteweg 2, 4511 PD Breskens
		0117-381251 javadl@live.nl
GE 154
ST.Kinderboerderij Zaltbommel ( was al eerder lid)
		
t.a.v. mevr. D.Werps, Heer balderikstraat 86
		
5302 XK Zaltbommel, 06-23154005 ( Tom van der Klaauw)
OV108 		
Kinderboerderij Ommen, t.a.v. René Boezelman
		
Het Laar 2c, 7731 AV Ommen
		06-18966125 reneboezelman@gmail.com
GE220 		
Lex Snakenborg, Broekstraat 5, 6612 AA Nederasselt
		06-12454585 hoehon@hotmail.com
NH135
Stichting Vrienden van de Hertenkamp
		
t.a.v. H.Ekkels ( 06-22575432 ), Lage Duin en Daalseweg 11a
		2061 BA Bloemendaal, 023-5271231				
		www.hertenkampbloemendaal.nl
Wijziging e-mail adres:
DR088 		

Gijs Hoogeweg

info@gijshoogeweg.nl

Adreswijziging:
DR142 		
C.van Noord, Tolweg 11, 7991 TD Dwingeloo
		06-25460611 jc-noord@planet.nl
GE180 		
Stichting Dierenpark Tiel, t.a.v. dhr Evert van Ijzendoorn
		
p/a Nieuwe Tielseweg 14, 4001 JW Tiel
		Evert1223@hotmail.com 06-15269641
		
tel.nr. KB 0344-621269
Adreswijziging per 1 april:
NH058
		
		
Afzegging:

Robert- Jan Prins, lidcode wordt UT051
Zand-en Jaagpad 12, 1396 JA Baambrugge
Stalnaam: van de Batterij, 06-13615434

DR192 		
OV085 		

H.Karssies
B.Ruiter

Hollandscheveld
Hellendoorn
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Van het stamboekbeheer
Door: Johan en Tiny Vennedunker

Wist u dat:
* U via het menu onderdeel Verslagen een Fok advies matrix kunt uitvoeren. Met de fok advies matrix kan inzicht verkregen worden in de
mate hoe een bok bij uw geiten past wat betreft verwantschap. Er kunnen
meerdere bokken en geiten gekozen worden, en vervolgens is het resultaat een schema met plussen en minnen. Een volledig beschrijving staat
in het document Fok advies matrix die op de website www.landgeit.nl,
zooeasy-stamboek staat.
* Er op hierboven genoemde webpagina meer handleidingen staan:
Gebruikershandleiding , Geboortes invoeren en muteren, Selecteren
voor de fokkerij met behulp van ZooEasy, Keuringsuitslagen 2017, Dekbokkenlijst 2017, Geboorteboek 2017, Opgave van kleuren artikel DNL
1990-1
* Dat u de geboortedatum maar 1 keer hoeft in te vullen, bij de dekking.
De datum wordt automatisch overgenomen bij de nakomelingen.
* U gebruik kunt maken van de I&R koppeling. ZooEasy geeft dan de geboren lammeren door aan RvO. Dit geldt ook voor overschrijvingen. Wilt
u hier gebruik van maken stuur dan een mail naar stamboek@landgeit.nl.
* U bij het tabblad bloedverwanten van een dier snel de nakomelingen,
voorouders en overige familieleden kunt inzien. Als u dan ook de optie
Toon kolommen van Stamboekgegevens laat tonen dan is ook de status
en de laatste 2 keuringsresultaten te zien.
* Dat we graag willen weten wat de reden is van het overlijden van een
dier. Het verzoek is om bij sterfte een korte toelichting te schrijven in het
tabblad Opmerkingen.
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Van het stamboekbeheer
Aandachtspunten bij invoer van lammeren
Het geboorteseizoen is begonnen. Daarom willen wij hier nog eens de
aandachtspunten voor de invoer van lammeren benoemen.
De jaarletter voor de lammeren geboren in 2017 is de S.
Invoer van lammeren begint met het invoeren van een dekking in het
menu dekkingen. Voeg geen lammeren toe aan een dekking die op een
eerder seizoen betrekking heeft. Als een dekking is aangemaakt kunnen
de lammeren die bij die dekking horen opgegeven worden.
Voer alleen de datum van de dekking in als deze bekend is. Is de datum
niet bekend, bijvoorbeeld bij inscharen, dan geen datum invullen. Alleen
op deze wijze krijgen we betrouwbare informatie over de draagtijd van
de landgeit. Bij de geboortedatum moet de geboortedatum van de lammeren worden ingevuld en niet die van de moeder zoals nog regelmatig
voorkomt.
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Van het stamboekbeheer
Verplichte velden
Zodra de dekking is aangemaakt komt het programma met een aantal
verplichte invoervelden die gaan over het geboorteverloop. De verplichte
invoervelden zijn:
* Aantal lammeren geboren uit dekking
* Aantal doodgeboren lammeren
* Geboorteverloop (Normaal of Afwijkend)
Vul deze velden in, en als het geboorteverloop afwijkend is dan ook het
veld ‘Geboorteverloop toelichting’ bij Extra velden van de dekking invullen.
Daarna kunnen via de knop ‘Nakomeling toevoegen’ de nakomelingen
worden opgegeven.
Aandachtspunt voor de opgave van de lammeren zijn:
* Het registratienummer moet in totaal 14 karakters bevatten, zonder
spaties en streepjes. Dus NL101631940607 en niet NL 1016319-40607
Geboortes 2018
Tot de sluiting-kopij-datum (18 februari) zijn uit 68 dekkingen 115 lammeren opgegeven, waarvan 67 bokjes en 48 geitjes. Zes lammeren werden
doodgeboren
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Voorjaarswandeling zondag 14 januari 2018
Door: Ans van der Borst

Georganiseerd door Regio Zuid , locatie Cartierheide te Hapert, ligging
in de driehoek Weebosch, Eersel en Postel.
De opkomst voor dit Nieuwjaarstreffen is groot. Er zijn 40 deelnemers
waaronder zelfs mensen uit Gelderland en Drenthe. Op de parkeerplaats
is er dan ook sprake van ’n ware Nieuwjaarsreceptie.

Op naar de Cartierheide die genoemd is naar de vroegere eigenaar baron Emile de Cartier en van origine bedoeld is als jachtrevier. Dit is dan
ook de reden waarom dit gebied in de jaren 30 niet is ontgonnen zoals de
meeste andere woeste gronden en het, als heidegebied in zijn oorspronkelijke staat, behouden is gebleven.
Sinds 1932 is het gebied eigendom van Natuurmonumenten maar het
wordt tegenwoordig beheerd door Staatsbosbeheer.
Naast heide vind je in het gebied naald- en loofbossen en ’n aantal vennetjes. Het stroompje de kleine Dalem zoekt ’n weg door het ruime land.
In de waterrijke delen groeien fraaie berken, grassen en wuiven de rietpluimen.
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Voorjaarswandeling zondag 14 januari 2018
Er lopen in het gebied zo’n 40 stuks Blonde d ‘Aquitanië runderen voor
de begrazing. Jammer, geen landgeiten, wat zou dat mooi zijn geweest..
Onder leiding van ecoloog en heidegids Dhr. Peter Kromhout, gaat de
lange stoet der geitenliefhebbers door dit weidse kalige winterlandschap.
Ja, hoe komen elfenbankjes aan hun naam? Waarom heet het pijpenstroo
tje zo? Wat is een wandelend bos en is gele zand geel en niet grijs? Deze
vragen en nog veel meer zouden zomaar uit de quiz “De slimste mens”
kunnen komen.

Knappe koppen weten de antwoorden natuurlijk al lang maar de meesten
van ons laten zich graag door de gids wijzer maken tijdens deze meer dan
interessante wandeling door de Kempen.
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Voorjaarswandeling zondag 14 januari 2018
Een stralende zon en een strak blauwe lucht lijkt de beloning te zijn voor
onze voorbeeldige aandacht bij de uitleg die gegeven wordt we zijn per
slot van zake toch met z’n veertigen en hou die maar eens stil!!!
Door het juiste beleid en de gerichte aanpak van de inrichting van het terrein, is de natuur weer aan het herstellen: de zonnedauw is weer helemaal
terug van weggeweest en de wilde gagel en klokjesgentiaan zijn weer aan
een opmars bezig. Rijk gesorteerde vogelsoorten zoals de klapekster,
blauwborst en tapuit zijn waar te nemen. Zelfs reptielen als gladde slang,
de levendbarende hagedis naast amfibieën als de heidekikker, salamanders en hazelworm. Op stille momenten kun je er ook reeën, hazen en
vossen tegen komen.
Het gonst inmiddels van de nieuwtjes over de stallen, de lammeren, de
bokken, vol verwachting en hoop op een voorspoedig fokseizoen.
We komen inmiddels bij het bijzondere berkenlaantje “de Pannegoor
passage”, een heel apart, uniek onderdeel van de wandeling.
Dit begroeide dijkje heeft Cartier aan laten leggen om als camouflage te
dienen bij de jacht op waterwild op een plas die hij voor dit doel heeft
laten graven. Ik kijk er naar met gemengde gevoelens. Maar mooi is het,
zonder meer.
Dan staan we na twee uur weer op de oude Bredase baan, een restant van
een door Napoleon III aangelegde landweg van Luik naar Breda.
Voor de afsluiting gaan we naar stal de Eburon van familie Smeulders,
een gezellige plek om samen te zijn.
Warme gastvrijheid, lekker bij elkaar en genieten maar.
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Voorjaarswandeling zondag 14 januari 2018
Nieuwe kennissen opdoen, oude bekenden weerzien, vriendschappen
versterken maar vooral “geitenkletsen” en “Fachsimpeln”.
Wilna wenst ons allen een heel goed 2018 toe waarna we aan heel veel
lekkers beginnen.
De gastheer komt met ’n groot dienblad vol glaasjes mispellikeur, er is
goed gevulde erwtensoep, roggebrood met spek, krentenbrood en voor de
liefhebber broodjes knakworst.
Even is het stil…
Vraag voor de quiz: Wanneer en waar is de Nieuwjaarswandeling 2019!!??
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Diversiteit of afwijking?
Door: Jans Kelder

Diversiteit staat hoog in het vaandel bij de LFNL
De Foktechnische Commissie is bezig met een plan op lange termijn en
zal met een voorstel komen.
Uiteraard moet voorkomen worden dat heel specifiek eigenschappen verdwijnen.
En.... soms komt er dan iets op je pad, wat weer vragen op roept.
Zo stond er een artikel in de Volkskrant, dat ging over plannen van een
windmolenpark, een overslagcentrum voor goederentreinen en vrachtauto’s..... Op zich niet iets wat aan geiten doet denken.
En toch trok het de aandacht van ons lid Hilda Kort door de heel speciale
foto van een landgeitbok??
Deze bok (?) staat bij Reeth in Gelderland.

Hilda: “ Het beest heeft heel bijzondere hoorns. Is hij bekend binnen
onze club? Ik heb hem niet kunnen vinden namelijk”.
Een gegeven antwoord: “ Ik heb verhalen gehoord dat als bokken en
geiten te weinig mineralen krijgen, dat dan de horens ineens kunnen gaan
hangen. Misschien is dat bij deze bok ook wel het geval”.
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Diversiteit of afwijking?
Vraag aan leden:
Wie kent deze geit/bok en is bereid wat nader onderzoek te doen gevolgd
door een verslag in de DNL?
De foto prikkelt toch wel onze nieuwsgierigheid.
Persoonlijk stuitte ik in 2013 in het Bargerveen in Drenthe op een geit
met heel opmerkelijke ramshoorns.
De geit was nogal schuw en ik kon hem met moeite op de foto krijgen. In
eerste instantie was ik van plan deze geit binnen te halen om er ramshoorns mee te fokken.
Het contact met de eigenaar verliep wat moeizaam en ik heb de foto’s
laten zien aan een paar deskundigen binnen onze club.
Zij kwamen met een unaniem oordeel: Gebrek aan mineralen in dit
relatief arme gebied. De hoorns waren voorover “gevallen” door zwakte.
Voor mij een reden verdere stappen achterwege te laten.
Het was deze geit.

Reacties zijn natuurlijk zeer welkom.
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Even Voorstellen: Regiovertegenwoordiger & Secretaris West
Door: Robert-Jan Prins

Sinds halverwege 2017 heb ik het regiovertegenwoordigerschap van regio
West overgenomen van Hans Loor. Dit houdt in dat ik in het landelijk
bestuur zit om een goed contact en informatie-overdracht tussen de regio, andere regio’s en de landelijke club mogelijk te maken. In de vergaderingen van het landelijk bestuur is voor alle regio’s een agendapuntje
opgenomen waarin nieuwigheden worden gedeeld.
Daarnaast ben ik secretaris van regio West. Hier breng ik dan weer verslag uit van de landelijke zaken die voor de regio van belang zijn. West is
een actieve en gezellige regio en er zijn vele plannen. Er komen gelukkig
steeds meer actieve leden, hoewel het natuurlijk altijd beter kan.
Ik ben lid sinds 2000 en heb altijd geiten en bokken gehouden op de
Twiskemolen in Landsmeer. Op het hoogtepunt zo’n 40 dieren. Later een
groep van ongeveer 10. Ik heb een paar jaar kaas gemaakt van landgeitenmelk en gezorgd voor begrazing van diverse plekken in het Twiske en
daarbuiten.
Door allerlei veranderingen ben ik in 2011 met de Twiskemolen en stal
‘Van het Luijendijkje’ gestopt. Marcel Koop die nu onze voorzitter is,
heeft het van mij overgenomen. De geiten worden rond de molen nog
steeds uitgebreid ingezet voor kort houden van boomopslag en tegengaan
van verruiging van het riet. De geiten hebben hier een vaste plaats gekregen en zijn niet meer weg te denken uit het Twiske.
In 2005 heb ik samen met enkele andere leden van de LFNL en het Centrum voor Genetische Bronnen, vijf wilde landgeitbokken uit de Cheviot
Hills, tegen de grens van Schotland, geïmporteerd. Dit was een van de
moeilijkste klussen die ik ooit gedaan heb, maar het is goed om te zien dat
de nazaten van deze bokken veel worden ingezet voor begrazing omdat
ze zo gehard zijn. Ook hebben ze bepaalde verdwenen kenmerken die op
oude schilderijen te zien zijn, weer teruggebracht.
Om een boterham te verdienen werk ik voor het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN in Castricum. Ik ben daar jobcoach en medewerker
16

Even Voorstellen: Regiovertegenwoordiger & Secretaris West

natuurbeheer en heb daardoor ook met geitenbegrazing te maken. In de
duinen wordt met een kudde van circa 80 landgeiten begraasd. Daarnaast
ook met Exmoor pony’s, schapen en Hooglander runderen.
Op mijn werk leid ik mensen op in het praktisch natuurbeheer. Maaien,
motorzagen, exotenbeheer, rasters plaatsen, etc.
Sinds kort heb ik weer mijn eigen geiten. Dankzij Johan Vonder en Piet
Enserink heb ik weer twee dieren met 25% engels erin, afkomstig van de
kudde van Jos Verdonk. Ze lopen op een klein fort (batterij) van de Stelling van Amsterdam naast de Oostzijds molen aan het Gein te Abcoude.
Deze molen bemaal ik af en toe. De Batterij-Zuid wordt gepacht van
Natuurmonumenten door Maarten van Dijk die ook molenaar is op de
molen. We doen het dus eigenlijk samen. En eind van de maand verhuis
ik met Monica Kwakkelstein van Amsterdam naar Baambrugge, niet ver
van de molen. De stalnaam wordt ‘Van de Batterij’. Een van de geiten is
gedekt dus we hopen half april lammeren te hebben.
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De Nederlandse Landgeit op Facebook
Door: Robert-Jan Prins

Sinds kort bestaat er
een facebookpagina
over de Nederlandse
Landgeit.
Hierop
kun je al je foto’s en
stukjes kwijt. Iedereen die lid is van de
LFNL en zijn of
haar actuele zaken
wil delen, vragen
heeft of iets wil organiseren kan dit als
bericht op de pagina
laten plaatsen. Als
je zelf geen facebook hebt, kun je de
stukjes en foto’s ook
naar mij mailen op
bokkenprins@hotmail.com. Ik zorg er
dan voor dat het binnen een week geplaatst wordt. Je kunt de pagina ook bekijken als je zelf
niet op facebook zit. Dan krijg je wel een melding dat je moet inloggen of
aanmelden, maar die kun je gewoon negeren want de pagina is openbaar.
Wel heb ik een controle ingebouwd. De beheerders van de pagina moeten
de berichten eerst goedkeuren. Dit om te voorkomen dat er rare dingen
van buitenaf geplaatst worden.
De bedoeling van deze pagina is dat hij gebruikt wordt voor en door de
leden van de LFNL in het belang van het ras en het stamboek. Het bestuur wil graag een pagina maken die vanuit de vereniging beheerd wordt.
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De Nederlandse Landgeit op Facebook
Deze wordt ook met de website gekoppeld zodat de gegevens daar ook te
vinden zullen zijn.
De pagina is te vinden onder @landgeitenfokkersclub of als je zoekt op
google naar ‘facebook fokkersclub nederlandse landgeiten’. Zie ook op
de website.

Veel plezier ermee en we hopen op veel reacties, foto’s en filmpjes van lammetjes etc!!
Beschermen van vee tegen wolven - De wolf in Nederland
Door: Monique Weiden, Beltrum

Steeds vaker horen we in het nieuws dat er een wolf is gespot in Nederland. Sommige mensen zijn radicaal tegen de wolf, anderen sluiten de
wolf in hun hart. Is er ruimte voor de wolf in Nederland (zero tolerance)?
Dat is ook een vraag wat je steeds vaker voorbij ziet komen? Tja wie mag
dat beslissen? Meneer de wolf trekt toch zijn eigen plan en bepaalt zelf of
hij/zij in Nederland wil verblijven, en of hij zich hier wil settelen en voortplanten. Hoe gaan we er mee om? Nederland lijkt in rep en roer als er weer
eens een exemplaar gespot is. We lijken het ons niet zo te realiseren en het
zal zijn tijd wel duren voor hij daadwerkelijk echt in je achtertuin staat
of schade aanricht aan je vee. En dan doen we, waar we zo goed in zijn in
Nederland: kop in het zand steken en heerlijk achter de feiten aanlopen!!
Zowel mijn man Bennie als ikzelf zijn er nog steeds 100% van overtuigd
dat ons 6 weken Alpaca veulen Mitzi in augustus 2016 door een wolf te
grazen is genomen. Zekerheid zullen we nooit krijgen (ondanks sectie
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en DNA wat ligt te verstoffen op de plank van Alterra in Wageningen)
omdat we nog steeds in bureaucratisch Nederland leven die bol staat van
regeltjes en wetjes, en omdat het faunafonds nog steeds vindt dat we niet
de juiste stappen hebben genomen bij het melden van de dood van Mitzi.
Gelukkig is haar dood niet voor niets geweest en zijn er hier en daar wat
aanpassingen gedaan rondom schademeldingen. Ook is het wolven draaiboek aangepast. En toch lijkt Nederland steeds weer in rep en roer als er
een exemplaar op duikt. Waarom? Is het de angst voor het onbekende?
Feit is nog steeds dat er een veel grotere vorm van tolerantie is ten opzichte van deze predator als in landen waar deze predator nooit is uitgeroeid!
Omdat ik mijn eigen plan heb getrokken en niet ga wachten op overheid
of andere instanties hóé om te gaan met de wolf, ben ik in november 2017
naar een lezing geweest van Louise Liebenberg; van oorsprong Zuid Afrikaanse maar sinds enkele jaren woon en werkzaam met haar gezin in
Alberta (Canada) www.grazerie.com
Een gepassioneerde boerin die in de bossen van Alberta samenleeft met
de wolf (ofwel de wolf tolereert). Vreemd? Nee hoor; Louise denkt in oplossingen en niet in problemen. Ze heeft erg veel kennis in huis en deelt
dit ook graag met anderen. Daarom komt ze af en toe naar Nederland om
haar ervaringen te delen.
Enkele feiten die ook door het Faunafonds bekrachtigd werden:
* de wolf komt naar Nederland …dat is zeker! Maar wanneer?
* alles in Nederland is te beheersen, behalve de wolf.
* vraag of wolf in Nederland thuishoort is gewoon geen issue!
De wolf beslist dit toch zelf.
* tolerant zijn want de wolf komt toch!
* men verwacht dat er tussen de 3 en 5 jaar een wolvenfamilie
heeft gevestigd in Nederland!
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Dus wat moeten we doen? Inderdaad een gewaarschuwd mens telt voor
twee. Maak een plan voor je bedrijf en bescherm je vee (groot of klein)
tegen deze predator.
Zelf ben ik erg gecharmeerd van de KBH (kudde bewaking honden) waar
Louise ook over vertelde en filmpjes liet zien want zij heeft steeds 7 a 8
KBH bij haar vee lopen (zowel runderen als schapen).
Er schijnt geen een ander diersoort te zijn waar zo veel onderzoek naar is
gedaan als de wolf ! We weten over zijn aanpassingsvermogen, de verspreiding, voorkeur voor prooi en de schade die hij kán aanrichten. Afhankelijk van het leefgebied van de wolf overleven 2 van de 8 welpen vanuit het
nest.
Bij voldoende aan reeën, zwijnen of hazen/konijnen zal zijn voorkeur hiernaar uitgaan. Zo niet dan zal de wolf onze schapen, kalveren, alpaca’s of
geiten aanvallen. Ook is bekend dat een wolf zal terug keren naar die plek
waar hij zijn prooi makkelijk kan krijgen!
Bij de uitspraak “de wolf is wereldwijd een probleem” kan men kanttekeningen zetten want de mensheid is of maakt dit probleem. De wolf heeft
geen probleem. Hij wil alleen overleven en voortplanten.
Wat ons staat te wachten als veehouders groot of klein?
Zorg in elk geval dat je voorbereid bent en je vee beschermt tegen deze
predator. Volgens het stukje in de vorige LFNL wordt al geschreven over
de preventieve maatregelen zoals: plaatsen van elektrische rasters, vaste
gaasrasters, inzet van KBH, ophokken van vee, fladderlinten als tijdelijke
oplossing. Volgens de brochure is dat nu nog niet zinvol lees ik. ECHTER staat er duidelijk in de brochure uitgebracht in opdracht van het
faunafonds dat het gaat om preventieve maatregelen die op grote schaal
niet zinvol zouden zijn.
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Wolven in Nederland en het faunafonds denkt in fasen, te weten:
* zwervende wolf = fase 1 waar we nu in zitten
* territoriale wolf = fase 2
* territoriale wolvenpaar = fase 3
* roedelvorming + jongen = fase 4 en binnen 3 en 5 jaar
Het overgrote deel schapenhouders die op deze avond aanwezig waren
maakte zich nog de grootste zorgen om de vervolgschade en hoe dit geregeld is op dit moment. Een afgevaardigde van lto-afdeling schapenhouderij was ook op deze avond aanwezig en haar baarde het grote zorgen
dat er niet gesproken wordt over vervolgschade en wilde hier nog over
in gesprek gaan met het faunafonds. Men zegt nu 100 % te vergoeden
per gedood dier míts aangetoond dat het ook daadwerkelijk gaat om een
wolvenaanval (?) waar ik persoonlijk mijn vraagtekens bij zet want er ligt
nog steeds “iets” van ons op de plank maar omdat we de regeltjes niet hebben gevolgd……bla bla bla vul zelf maar in! Maar de vervolgschade lijkt
echt een schijntje te zijn. Ik denk dus dat wij als geiten houders groot of
klein, ook ons huiswerk moeten gaan doen. En zorgen dat we met elkaar
sterk staan en voorlichting gaan geven en gaan ontvangen. Want hoe je
het wendt of keert MENEER DE WOLF KOMT/IS TERUG dat staat
als een paal boven water!
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Wellicht een idee eens een voorlichtingsavond te organiseren voor geitenhouders?
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Ledenvergadering en stallentocht Midden-Nederland
De ledenvergadering van Midden-Nederland zal plaatsvinden op

zaterdag 9 juni 2018.

Het bestuur van Midden-Nederland nodigt alle leden van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn.
Ontvangst vanaf 10.00 uur, start ledenvergadering 10.30 uur.
Locatie: Haerderweg 9 in Doornspijk.
De definitieve uitnodiging met agenda zal in mei per mail aan de leden
worden toegezonden.
Aansluitend zal de stallentocht van Midden-Nederland plaatsvinden.
Deze staat ook open voor leden uit andere regio’s.
Deze start om 12.00 uur met een lunch en bezoek aan de stal Uut de
hagen van Hennie en Eric Akershoek in Doornspijk.
Daarna gaan we naar de stal van de Bergweg van Arjan Beltman in Genemuiden.
De stallentocht zal worden afgesloten bij stal Ellen van de Witte
Paarden van de familie van Dijken in de Witte Paarden.
Opgave voor deelname aan de ledenvergadering en/of stallentocht kan
tot 1 juni bij Miriam van der Laan:
miriamvanderlaan1@gmail.com of telefonisch op 06 81492654
Bestuur Midden Nederland:
Ben Wouters, Alex de Wilde en Miriam van der Laan
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Ijstijd voorbij......
Bron: Nieuwstijding West-Nederland

Het waren een paar mooie koude winterdagen.....
maar menig geiten liefhebber zal toch blij zijn dat het schrikdraad weer
opgeheven kan worden en de drinkbak niet meer 3x per dag uitgehakt
hoeft te worden...

Rode Loper
Ruim 100 afgekeurde
hooibalen liggen als een
‘rode loper’ op een drassig laagveen-eiland nabij
Oostzaan.
Het lijkt er op dat de
landgeitbokken er blij
mee zijn............ en dan is
de geitenhouder ook blij
(na al het gesjouw)
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Geitenvlees Met Paddestoelen
Ingrediënten 6 personen:

2 kg geitevlees
(rib- en schouderstuk)
1 dl olie
3 dl droge witte wijn
Bouquet garni
4 teentjes knoflook
500 tot 800 gr wilde paddestoelen
100 gr boter
Gehakte peterselie
Zout,Peper

Bereidingswijze:
Het vlees in stukken snijden en insmeren met zout en peper. Bruin braden
in de hete olie. Gedurende 30 minuten op laag vuur met bedekte pan laten
braden.
Indien nodig ontvetten en de witte wijn, het bouquet garni en de geplette
knoflook toevoegen. 15 tot 30 minuten door laten sudderen.
De paddestoelen schoonmaken en aanbraden in boter, tot ze gaar worden
in hun eigen vocht. zout en peper toevoegen, de paddestoelen bij het vlees
doen en alles 10 tot 15 minuten laten sudderen.
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Agenda & Zoo Easy Online
LFNL vergaderingen 2018

ZooEasy Online

za 20-01 bestuur
za 21-04 bestuur
za 20-5 overleg keuringsorganisaties
2018, 14:00 - 16:00. Locatie volgt.
Contactpersoon: Anja Scholten
za 15-09 bestuur
za 17-11 ALV

Leden van de LFNL kunnen een account
krijgen voor het online programma
van ZooEasy waarin de LFNL de
stamboekadministratie bijhoudt. Met een
leesaccount kan men zijn eigen stallijst
bekijken. Ook kan men stambomen bekijken
en afdrukken of de keuringsuitslagen
raadplegen. Er kunnen proefdekkingen
worden uitgevoerd, om vervolgens
de verwantschap te berekenen en een
proefstamboom van het fictieve dier te maken.
Met een fokkersaccount kunt u bovendien
zelf lammeren toevoegen, en gegevens
van dieren aanpassen zoals bijvoorbeeld
het registratienummer, overlijdensdatum
en eigenaar. In het programma is ook een
koppeling met de I&R databank ingebouwd
waarmee automatisch meldingen kunnen
worden doorgegeven. Wilt u zich aanmelden
voor een account voor ZooEasy, stuur dan
een mail naar stamboek@landgeit.nl en geef
aan of u een lees- of fokkersaccount wilt. Niet
gebruikte accounts vervallen na 18 maanden.

Keuringen 2018
zo Heist op den Berg
zo 12-08 Gemert
za 18-08 Harkema
za 25-08 Orvelte
zo 26-08 Enkhuizen
za Huizen
zo 02-09 Geffen
za 08-09 Oldebroek
zo Opende

Voorportaal ZooEasy online op de site van de
LFNL

Evenementen/bijeenkomsten 2018

Op de site van de LFNL www.landgeit.nl is
een aparte pagina ingericht voor ZooEasy.
Wij adviseren om via deze pagina in te
loggen. Hierop houden wij u op de hoogte
van ontwikkelingen en aanpassingen
aan het programma en kunt u de meest
actuele gebruikershandleiding vinden.
Heeft u vragen over het programma dan
kunt u daarvoor contact opnemen met de
stamboekbeheerder.

22-04 Historische optocht van Boerenbondmuseum Gemert
04/05/06-05 Animal Event, Beekse
Bergen
22/23/24-06 Farm and Country Fair,
Aalten
07/08/09-09 Levend Erfgoed dagen
Arnhem
16-09 Boerenmert in Hapert
29-09 Geiten-Event Zwolle
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Papieren & Dieren
Dieren te koop zetten:

Opgave van dekking en geboorte:

U kunt geiten te koop aanbieden op onze
website www.landgeit.nl. U kunt de dieren
ook schriftelijk (bij voorkeur) of telefonisch
aanmelden bij de marktmeester:
Jans Kelder
Brinkweg 8, 7864 TD Zwinderen
telefoon: 0524 - 291220
E-mail: jkelder@swinre.org

Digitaal

De fokker kan dekking en geboorte zelf
invoeren in ZooEasy. Zie www.landgeit.nl voor
de handleiding.

Post

Bestel dekbewijzen / geboorteberichten door
het bedrag over te maken op rekeningnummer
NL15INGB0000838994 t.n.v. Landelijke
Overdracht van dieren:
Fokkersclub Nederlandse Landgeiten te
Udenhout.
Geef
de
stamboekpapieren, eventuele
Aantal/bedrag: 4/€ 1,88 - 10/€ 3,82 - 25/€ 8,00
keuringsrapporten en de benodigde adressen
mee aan de nieuwe eigenaar. Geef ook
Na ontvangst van het bedrag krijgt u de
zelf de overdracht door in ZooEasy. Het
formulieren toegestuurd. De bokhouder vult
kan ook schriftelijk of per E-mail aan de
het dekbewijs / geboortebericht met daarop
stamboekadministratie (contactgegevens op
o.a. de gegevens van de bok in. De bokhouder
pagina 3 van deze DNL)
geeft het dekbewijs/geboortebericht aan de
Zij die in ZooEasy geen koppeling met I&R
geithouder. Na de geboorte stuurt de geithouder
Databank hebben, moeten zelf de melding
het volledig ingevulde (schetsen hoeft niet
bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend
meer) geboortebericht (witte deel) op naar
Nederland) doen.
Johan Vennedunker
Regelgeving ( I&R, etc.)
Tuinbouwstraat 14
De geldende regelgeving kunt u vinden in de
9571 TA 2e Exloërmond
‘Regelwijzer schapen en geiten’ op onze website.
stamboek@landgeit.nl
(www.landgeit.nl) Voor vragen kunt u terecht
bij RVO: 088-0424242 (lokaal tarief )

Let op!

Meld de geboorte ook aan de I&R databank
van RVO. Binnen 30 dagen moeten lammeren
worden aangemeld. Dit geldt voor digitaal en
post. Wordt niet aan deze termijn voldaan,
dan worden de lammeren niet opgenomen in
het geboorteboek. De wettelijke identificatie
moet binnen 6 maanden zijn aangebracht,
zowel bij de levende als de overleden dieren. Uit
foktechnisch oogpunt is het van belang om ook
doodgeboren lammeren en andere afwijkingen
op te geven.

Overlijden van dieren:
De houder kan het overlijden zelf melden
in ZooEasy. De datum van overlijden, het
registratienummer en de naam van het dier
kunnen ook schriftelijk of per E-mail worden
doorgegeven aan de stamboekadministratie.
Meld het overlijden ook in de I&R databank
van RVO.
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