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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
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Redactie:
Jans Kelder
Brinkweg 8
7864 TD Zwinderen
Tel: (0524) 291220
E-mail: jkelder@swinre.org
Opmaak:
Nathan Ritsma
(Foto’s gezocht voor DNL - Inzendingen zijn
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Zondag 19 November 2017
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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

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

Regiovertegenwoordiger Noord:
Jan Ritsma,
Houtwal 19, 9363 XA Marum,
Tel: (0594) 642482,
E-mail: jritsma@xs4all.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

NL15INGB0000838994
BIC: INGBNL2A
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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
Jakob v Lennenpkade 293 II, 1054 ZV Adam.
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: Anneke van den Heuvel – Visser
Halvemaanweg 17, 5754 RB Deurne
Tel: (0493) 321198
E-mail: a_j_g_vd_heuvel_visser@hetnet.nl

Commissie Fokbeleid
fok- & stamboekreg., standaard,
populatiebeheer, foktechnische
aspecten, dierenonderzoek en inzet
onderzoek.
Voorzitter: Jaap Mekel
Leden: Leo Witteman, Edgar de Poel,
Geert Boink, Albert van de Streek
Commissie Stamboekbeheer
Stamboekadministratie,
keurmeesterscorps / keuringen,
(digitaal) archief
Voorzitter: René Koch
Leden: Johan en Tiny Vennedunker,
Johan Wesselink, Anja van Noord, Jan Kuiper
Commissie PR & communicatie
algemeen, clubblad DNL,
www.landgeit.nl en dieruitwisseling
Voorzitter: Jan Ritsma
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

De keuringen zijn weer achter de rug. Vele dieren met meer dan 90 punten! In Gemert waren flink meer dieren dan vorig jaar, in Harkema minder. Gemiddeld zijn
er wat meer dieren gekeurd dan vorig jaar. Het zou mooi zijn wanneer de neergang
definitief gestopt is. Er zijn weinig vrouwelijke dieren naar de handelaar gegaan.
Zoals eerder aangegeven is er behoorlijk wat vraag naar vrouwelijke Landgeiten.
Jammer genoeg was het weer niet op elke keuring mooi. Het is echter wel interessant omdat natte beharing minder verhullend werkt.
Vorig jaar hielden we de ALV bij voederfabrikant GARVO. Op die dag bleek dat
hier onlangs een dwerggeit was overleden. Deze dwerggeit kon het erg goed vinden
met de pony. Familie Garritsen wilde graag weer een geit ter gezelschap van de
pony. De dwerggeit was wildkleur. In mijn dankwoord heb ik hen toegezegd in
het voorjaar van 2017 een geit te komen brengen. De kans was groot dat er bij mij
een beige bont aal geitje geboren zou worden. Op 30 juni was het zover. Vroeg in
de ochtend het geitje bij de kudde weggehaald en naar Drempt gereden. De weides
waar ze in mocht waren omgaasd met Heras hekwerk van 1,1 m hoog. Hiervoor
stonden een aantal stroomdraden. Prima voor elkaar dus. We isoleerden de pony in
een klein stukje opdat het lam de weides rustig zou kunnen verkennen. Rond het
stalletje waren een paar ontsnappingsroutes die de zoon dicht ging maken, terwijl
Janet Garritsen en ik even een kop thee gingen drinken.
De thee was net ingeschonken toen het SMS’ je binnenkwam :”Geit ontvangen,
geit ontsnapt”. Ik heb behoorlijk wat ervaring met het vangen van geiten maar Pfff,
een geitlam, niet gewend aan brokjes, alleen in den vreemde op sjouw. Normaal
zou ik mijn hond er op af hebben gestuurd. Een rasloos dier, maar met haar overgrootmoeder vingen we al geiten en soay schapen. Die hond had ik echter niet mee.
Twee jaar geleden heeft ze echter een nestje gehad. We hadden haar laten dekken
door een Kelpi ( een australische schapen drijver). Van de 3 pups hadden we er 1
verkocht aan mensen die 400m achter de voerfabriek wonen. Hoezo toevallig in
de buurt. Een zoon bleek thuis en kwam er direct aan met Max. Gelukkig was
iemand de geit gevolgd, zodat we haar niet hoefden te zoeken. Ze stond in een bietenveld maar zodra je binnen 80m kwam liep ze weg. Ik nam Max over van Marre
en stuurde hem op het lam af. Erg spannend, want Max lijkt erg op zijn grootvader
en die heeft een aantal schapen en geiten doodgebeten. Max scheurde op het lam
af, er omheen en probeerde het lam naar mij toe te drijven. Daar snapte het lam

© Overname van artikelen uit dit blad alleen met toestemming van de redactie
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Van de Voorzitter
helemaal niets van. Nadat Max het een paar keer de pas af had gesneden, omdat
het de verkeerde kant op sprintte ging het lam liggen. Max probeerde het lam nog
tot lopen te bewegen, maar dat werkte niet. Ik hoefde het alleen maar op te rapen.
Besloten werd het lam in een stal te laten wennen aan het feit dat haar moeder en
kudde niet meer in de buurt zijn. Zo zie je maar ook lang na een ALV hebben we
het er nog maar druk mee.
Overigens, de moeder van Max heeft weer jongen van een Kelpi. Wie een gezellige
geitenvanger wil moet het maar snel laten weten.
Komt allen naar de ALV 18 november. In de ochtend laat een preparateur zien hoe
hij te werk gaat met een boklam

Fotogenieke bok te Enkhuizen
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Van de Ledenadministratie
Door: Wilna Boink

Nieuwe leden juni-september 2017:
NB 172
Maarten Segers, Sint Genovevastraat 28a, 5694 AG Breugel
		06-37169569 mljg1234@gmail.com
FL012 		
Tiny van Ommen, Oudemmeloorderweg 33b, 8307 RA Ens
		06-16536049 tinypere@gmail.com
FR 195 		
G.Bijma, Reinaard 26, 9291 DA Kollum
		06-15682101 gertbijma@hotmail.com
FR 196 		
Machteld van Peursem, De Grits 10, 8732 EJ Kubaard
		0515-331208 peursem@planet.nl
ZH 040
Peter van den Akker, Uranusstraat 234, 2402 AL
		
Alphen aan den Rijn, 06-20879391				
		petervandenakker@zaaiers.nl
GE 215
J.W.Wolsink, Kloosterlaan 4, 7004 HE Doetinchem
		06-12178610 wolsink32@kpnplanet.nl
NB 173
M.Brans, Lange Schoolstraat 37, 5454 GS St.Hubert
		06-18955102 info@adbrans.nl
GE 216
Wilma Geerligs, Kerkweg 25, 6956 CG Spankeren
		06-15281642 wilma_geerligs@hotmail.com
Adreswijziging:
DR 129
Francien Sieders-Cremers en 					
DR 183
Fred Sieders
		
Oosterhoutstraat 40, 9401 NG Assen
FR 189
Suzanne Vlaming, José Vigevenoweg 15, 9262 NL Sumar
GE 208
P.Wilke, Admiraal de Ruyterstraat 9a, 7122 WD Aalten
NH 073 wordt FL015 Mirjam Vos, Auguste Comteweg 38, 1349 CD Almere
Afzegging:
OV094 		

Zorgboerderij de Eregast, De Krim
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In Memoriam Jos Verdonk & Margreet Andriol
Door: Jaap Mekel

Bij een familiedrama zijn Jos Verdonk en zijn vrouw Margreet Andriol dinsdag 26 september om het leven gebracht. Dinsdagmiddag bracht Jans mij op de
hoogte van dit droevige nieuws. Meer dan een half uur heb ik gehuild en ook
nu biggelen de tranen over mijn wangen. Niet te bevatten. Zulke intens goede
mensen.
Jos zal ongeveer 25 jaar lid zijn
geweest van LNFL. Hij was keurmeester en lid van de Foktechnische Commissie. Waardevol voor
de vereniging. Aanvankelijk zocht
hij een toepassing van de landgeit
in de melkerij. Hij fokte landgeiten die flink melk gaven om deze
melk te verkazen. Naderhand
heeft hij er even naar gestreefd een
dier te fokken dat volledig aan de
rasstandaard voldeed. Dat bevredigde maar kort. Hij miste zaken.
Hij zag niet de diversiteit die op
oude prenten en schilderijen te
zien was. Hij miste veronderstelde soberheid, hardheid en soepele
gang.
Jos was nog lang niet klaar met verbeteren van ons geitenbestand. De
laatste jaren voelde hij zich vaak
niet begrepen in de vereniging.
Hij voelde zich tekort schieten in
het inzichtelijk maken van wat hij
bedoelde en probeerde regelmatig op andere manieren, met andere argumenten
duidelijk te maken wat hij bedoelde. Jammer genoeg ervoeren anderen dat soms
als drammen. Volgens mij was het meest gebruikte zinnetje van Jos: “Ik snap
het niet”. Jos was zelden overtuigd van zichzelf.
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In Memoriam Jos Verdonk & Margreet Andriol
Jos besteedde veel tijd aan zijn geiten. Hij had er meestal een stuk of 40. Dat
belette hem niet om ze keuringsmak te maken. Ervoor te zorgen dat ze goed
gewend waren om aan een touw te lopen. Hij observeerde en verwonderde zich.
Jos besteedde ook veel tijd aan mensen. Er zijn heel wat leden die bij Jos op de
koffie zijn geweest, die adviezen van hem hebben gekregen en door hem gemotiveerd zijn.
Een andere rode draad was zijn groentetuin en de laatste jaren vond hij de sport
survival-runnen geweldig. Dat was hem aan te zien en het past bij hem. Een
afgetrainde man van 63, tanig, zeer gespierd en geen gram vet te veel.
Jos was huisschilder van professie maar had ook een klassieke schildersopleiding gevolgd. Hij kon op het doek veel van zijn creativiteit kwijt. Fraaie doeken, al kon een vierkante centimeter die naar zijn idee onvoldoende was, voor
hem het hele doek verpesten.
Jos en Margreet waren niet gemiddeld. Naar Margreet haar idee ging Jos soms
wat ver in de geiten, naar Jos zijn idee Margreet soms wat ver in de astrologie en
het esoterische. In dergelijke onderwerpen vonden ze elkaar wel. Net als in een
groot gevoel voor rechtvaardigheid en goed doen. Je kon er regelmatig andere
inwonenden vinden die ze tijdelijk, dagen of maanden, opvingen. Mensen die
op de een of andere manier in de knoop zaten.
Het doet heel veel pijn dat juist deze lieve mensen dit is overkomen.
We zullen het positief kritische geluid van Jos binnen de vereniging missen en
wensen de naasten van Jos en Margreet heel veel sterkte.
Namens de LFNL Jaap Mekel
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Algemene Ledenvergadering LFNL
Het bestuur van LFNL nodigt haar leden bij deze graag uit voor de Algemene
Ledenvergadering op

Zaterdag 18 november 2017

Te Woudenberg , Stal de Lambalgen (Gerard van der Horst), Lambalgseweg
24, 3931 PK.
Agenda ALV:

Aanvang: 13.30 uur

1. Opening
2. Mededelingen
3. Agenda
4. Vaststellen notulen ALV 19-11-2016 (zie concept notulen DNL dec 2016,
p. 7 ev)
5. Nabespreking keuringen 2017
6. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2018
7. Jaarletter lammeren 2018: voorstel: letter S
8. Financieel overzicht 2016 penningmeester. Zie deze DNL
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
9. Begroting 2018. Zie deze DNL.
10. Jaarverslagen 2017 en jaarplannen 2018 commissies. Zie deze DNL.
Taakvelden:
Fokbeleid
Stamboekbeheer (stamboekadministratie, 			
		keuringsorganisatie, keurmeesterscorps)
Pr & communicatie
Onderzoek (bestuurszaken, regelgeving)
11. Bestuurswisseling:
Regiovertegenwoordiger Noord-Nederland, Jan Ritsma
		(niet herkiesbaar)
Regiovertegenwoordiger Zuid-Nederland, Astrid Welten
		(herkiesbaar)
Voorzitter, Jaap Mekel (herkiesbaar)
12. Rondvraag
13. Sluiting (16.00 uur)
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Presentatie voorafgaande aan de Ledenvergadering.

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de landelijke
ledenvergadering van LFNL op 18 november 2017.
Locatie:
		
		

Stal de Lambalgen (Gerard van der Horst).
Lambalgseweg 24
3931 PK Woudenberg

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 uur Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers
10.15 uur Presentatie over het opzetten van dieren door Jim van Leeuwen.
Tijdens deze 2 uur durende presentatie zal Jim aan de hand van objecten, foto’s
en materialen vertellen wat hij met een dier doet en beoordeeld over de kwaliteit. Daarna zal hij stap voor stap het proces verduidelijken aan de hand van een
overleden landgeitenbokje.
12.30 uur Lunch, deze wordt verzorgd door de LFNL.
13.30 uur Ledenvergadering, de agenda van de vergadering staat vermeld in
deze DNL, en op de site van de LFNL. (www.landgeit.nl)
16.00 uur Afsluiting
Als u mee wilt doen aan het ochtendprogramma en de lunch dan zouden wij het
op prijs stellen dat u zich aanmeldt via email:
reneannetkoch@hotmail.com, telefoon 06-50580560
astrid@oudeeik.nl, telefoon 06-10710975
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Financieel overzicht 2016 en begroting 2018
Door: Wilna Boink

Ook in 2016 is er geen reden geweest de contributie te verhogen. We hebben
geld gereserveerd voor ZooEasy en het lustrum. De automatische incasso verloopt nog niet gladjes.
Er waren ook dat jaar geen onverwachte financiële tegenvallers.
In de begroting van 2018 is een hoger bedrag opgenomen voor de PR omdat we
nieuwe folders nodig hebben. Het budget voor SMEK is verhoogd in verband
met de keurmeestersopleiding.
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Financieel overzicht 2016 en begroting 2018
Financieel overzicht 2016 en begroting 2018 LFNL

inkomsten

contributies
keuringen verslagjaar
rente kapitaalrekening
Bijdrage Productschap wormcursus
totaal ontvangsten

jaarrekening
2016
€ 11.077,00

begroting
2016
€ 11.000,00

begroting
2018
€ 10.500,00

€ 2.121,50
€ 103,15
€ 130,50
€ 13.432,15

€ 2.000,00
€ 200,00

€ 2.000,00
€ 30,00

€ 13.200,00

€ 12.530,00

begroting
2016
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 350,00
€ 65,00

begroting
2018
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 70,00

€ 485,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 2.250,00
€ 1.000,00
€ 2.200,00
€ 1.215,00
€ 135,00
€ 100,00
€ 1.750,00
€ 750,00

€ 350,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 2.150,00
€ 1.000,00
€ 2.200,00
€ 1.000,00
€ 135,00
€ 75,00
€ 1.650,00
€ 500,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 244,80
€ 0,00
€ 9.913,18

€ 200,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 13.200,00

€ 500,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 12.530,00

€ 3.518,97

€ 0,00

€ 0,00

uitgaven

secretariaat
stamboekadministratie
ledenadministratie
bestuurskosten
vergaderkosten
rente/bankkosten
verzekering
contributies, KvK, ZET-login
bijdrage platform kleine schapen- en
geitenhouders etc.
PR
representatie
bijdrage Fokkersclubs verslagjaar
km-vergoeding verslagjaar
drukwerk DNL
TPG Post
overig drukwerk
website
ZooEasy (onderhoudscontract)
ZooEasy ontwikkeling
Aanschaf software DNL
Levend Erfgoed/kampioenskeuring/jubileum/PR materiaal
Syllabus wormbestrijding
cursus SMEK/keurmeerstersopleid
DNA afstammingsonderzoek
RVO kosten UBN's keuringen
Dierenartskosten keuringen
totaal uitgaven

jaarrekening
2016
€ 146,61
€ 171,93
€ 0,00
€ 177,18
€ 290,89
€ 315,36
€ 65,34
€ 334,80
€ 200,00
€ 27,50
€ 2.070,00
€ 756,07
€ 2.026,91
€ 792,36
€ 71,39
€ 1.644,29
€ 577,75
€ 0,00
€ 0,00

Overschot/tekort
Tegoeden bank 1 januari 2016
Tegoeden bank 31 december 2016

€ 21.777,37
€ 25.296,34
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Jaarverslagen 2017 en Jaarplannen 2018
Jaarverslag Commissie Fokbeleid 2017/ Jaarplan 2018
Dit jaar heeft de foktechnische commissie, in samenwerking met het
Keurmeester opleidingsteam, de toelichting op het keuringsformulier voor
keurmeesters aangepast aan de nieuwe puntenverdeling. We hebben 2 maal
vergaderd. Hierbij zijn onderwerpen als, wat betekent de uitkomst van het Noardic Goat project voor ons, waar willen we nog heen met De Landgeit en welke
kenmerken zijn zeldzaam en hoe gaan we die stimuleren aan de orde geweest.
Heel duidelijke uitkomsten zijn er nog niet. We gaan hier op door.
Jaarverslag 2017 stamboekbeheer/stamboekadministratie
In 2017 zijn door stamboekbeheer geboorteberichten, de keuringsuitslagen en
mutaties van dieren verwerkt. Stamboekbeheer heeft gegevens geleverd voor
het geboorteboek, keuringsuitslagen, dekbokkenlijst en keuringsorganisaties
en heeft op verzoek bewijzen van inschrijving verzonden. Er is een beperkt
aantal fokkers die overzichten en stamboekpapieren aanvragen.
Voor de DNL zijn analyses gemaakt over de geboortes en van keuringsuitslagen
gemaakt. De stamboekbeheerder heeft verschillende vragen van leden beantwoord over fokkerij, registratie van gegevens en het gebruik van het stamboekprogramma van ZooEasy. Aan de werkgroepen Fokbeleid en Stamboekbeheer
is informatie uit de stamboekadministratie geleverd. Voor de stamboekerkenning heeft stamboekbeheer antwoorden gegeven op verschillende vragen. Twee
keer per jaar worden gegevens opgestuurd aan de SZH voor het vlaggen van
dieren in het paraplubestand. De keuringsorganisaties ontvangen lijsten met
dieren voor de keuringen.
In verband met de wijzigingen op het keuringsformulier heeft stamboekbeheer
instellingen in ZooEasy, het invuldocument voor keuringsorganisaties en de
toelichting op de achterzijde van het stamboekformulier aangepast.
Op 7 april 2017 heeft de stamboekbeheerder een presentatie gegevens bij de
Geitenfokvereniging Fryslân, een afdeling van de NOG, over hoe de LFNL
werkt met ZooEasy. Daarbij waren ongeveer 35 personen aanwezig.
In augustus 2017 hebben 238 leden een account voor het programma ZooEasy.
Een groot aantal leden voert zelf de lammeren in en verwerkt zelf mutaties. Een
14

Jaarverslagen 2017 en Jaarplannen 2018
klein aantal fokkers heeft een leesaccount omdat deze het programma slechts
gebruiken om gegevens te raadplegen. Van de 688 ingevoerde lammeren in
2017 zijn 32 nog door de stamboekbeheerder ingevoerd. Stamboekbeheer controleert de ingevoerde gegevens en koppelt bevindingen terug aan de fokkers.
De door de keuringsorganisaties ingevulde digitale bestanden zijn door de
stamboekbeheerder ingelezen in het stamboekprogramma. De foto’s zijn door
de keuringsorganisaties aan de stamboekadministratie toegevoegd. De stamboekbeheerder heeft daarbij een begeleidende rol.
In 2017 heeft ZooEasy enkele wensen van de wensenlijst opgeleverd in het
stamboekprogramma voor de LFNL. Stamboekbeheer heeft de aanpassingen
gecontroleerd en waar nodig instellingen in het programma aangepast. De pagina ZooEasy / Stamboek van de website van de LFNL wordt bijgehouden met
meldingen over wijzigingen van het programma ZooEasy, handleidingen en
plaatsing van geboorteboek, keuringsuitslagen en dekbokkenlijst.
Jaarplan 2017-2018
Hoewel de leden steeds beter met het ZooEasy programma kunnen omgaan,
blijft controle noodzakelijk. Het is belangrijk dat fokkers binnen de gestelde
termijn hun lammeren opgeven. Daarmee wordt onnodig dubbel werk voorkomen. Daarom blijft tijdige invoer van geboorten een aandachtspunt.
Het stamboekbeheer zal in 2018 ook weer betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het stamboekprogramma. In 2018 zullen weer de nodige gegevens daar waar nodig worden verstrekt uit het stamboek. Stamboekbeheer is
gevraagd om een presentatie te houden over ZooEasybij de keurmeestersopleiding en als er een cursus SMEK wordt georganiseerd zal stamboekbeheer
daaraan zijn medewerking verlenen.
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Verslag van de keuringen 2017, cijfers en feiten
Door het stamboekbeheer
In 2017 zijn 626 dieren aangemeld voor een keuring. Dit is een toename van 9% ten opzichte van
2016, toen 573 dieren waren aangemeld, zie tabel 1 en grafiek. Dit jaar is een record aantal dieren
(9%) niet verschenen op de keuring waar ze wel waren aangemeld.
103 fokkers hebben dieren laten keuren, dat is een lichte toename.

Tabel 1. Aantal gekeurde dieren per jaar
Aantal
gekeurde
dieren
2007
900
2008
959
2009
1082
2010
977
2011
936
887
2012
838
806
2013
787
751
2014
657
630
2015
656
617
2016
573
544
2017
656
571
Er zijn 218 bokken gekeurd en 353 geiten. 43% van de gekeurde dieren is lam (25% geitlam en 18%
boklam). In tabel 2 ziet u een overzicht van de aantallen gekeurde dieren per plaats en rubriek, en in
tabel 3 de (gemiddelde) scores die de diverse rubrieken hebben behaald.
Jaar

Aantal
aangemelde
dieren
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boklam

1,5 jarige
geit

1,5 jarige
bok

meerjarige
geit

meerjarige
bok

12
5
13
11
5
11
43
30
11
141

5
2
11
17
5
10
14
29
12
105

18
8
15
5
8
10
30
19
13
126

5
1
7
10
2
2
2
19
6
54

16
4
8
18
5
0
12
15
8
86

7
5
8
10
2
2
5
13
7
56

plaats

Enkhuizen
Geffen
Gemert
Harkema
Heist op den Berg
Huizen
Oldebroek
Orvelte
Opende
Totaal

Tabel 3. Resultaten gekeurde dieren 2017

rubriek
A
B
C
D
E
F

geitlammeren
boklammeren
geiten 1,5
jaar
bokken 1,5
jaar
meerjarige
geiten
meerjarige
bokken
totaal

ZG

G

V

O

23
27

85
49

31
22

3
7

totaal aantal
dieren
aantal gem.
ptn.
142
105

Totaal

geitlam

Tabel 2. Aantal dieren per keuringsplaats per categorie
Rubriek
A
B
C
D
E
F

63
25
62
71
27
35
106
125
57
571
goedgekeurde
dieren
aantal gem.
ptn.

126

82,8

120

83,3

54

80,1

46

81,5

85

83,6

82

84,0

59

85,1

57

85,6

571

In 2015 waren de keurmeesters lovend over de kwaliteit van de dieren, dat bleek uit het gemiddelde
resultaat van 81,9 punten dat hoger was dan voorgaande jaren. Het gemiddelde in 2016 was 81,7 en
is in 2017 hoog met 83,6 punten! Van de 571 gekeurde dieren zijn 541 (95%) dieren goedgekeurd.
Niet alle goedgekeurde dieren zijn opgenomen in het stam- of registerboek. Een dier dat in het
Hulpboek staat, omdat de afstamming niet meer dan 96% Nederlandse Landgeit is, of omdat de
moeder van deze lammeren nog in het geboorteboek staat/stond of omdat vader niet op de
dekbokkenlijst stond, blijft altijd in het Hulpboek staan.
103 leden hebben dieren laten keuren. Dit aantal lijkt zich te stabiliseren, zie ook de gecombineerde
grafiek met het aantal gekeurde dieren. Het gemiddelde aantal dieren dat deze 103 leden heeft laten
keuren is 5,5. Dit is iets lager dan 5,6 in 2016 en is het laagste gemiddelde sinds 2009.
In de grafiek ‘aantal gekeurde dieren per lid’ is een overzicht weergegeven van het aantal gekeurde
dieren per dat een lid heeft laten keuren. Hieruit is af te lezen dat 13 leden met 1 dier naar de keuring
gingen en 1 lid liet een maximum van 16 dieren keuren verdeeld over verschillende keuringen.
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18
16

inzenders

14
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dieren

35

puntentotaal van de gekeurde dieren

30

dieren

25
20
15
10
5
0

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

punten

Het oudste dier dat gekeurd is, is Dolly van de Minkepleats, geboren 23-3-2004. Zij kreeg 94 punten.
Helaas is Dolly de dag na de keuring overleden. De oudst gekeurde bok is Geitenbaard van de Oude
sluis, geboren in 2007. Hij kreeg, net als in 2016, 84 punten. Bok Knilles v ’t Legewoold heeft de
meeste punten gekregen van de keurmeesters: 97!
Mocht u nog andere feiten willen weten, dan vraagt u maar. Onze gegevens staan elders in deze DNL
vermeld.
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Jaarverslag 2017 Keurmeesters L.F.N.L.
- Het keurmeesterscorps bestaat in 2017 uit 17 keurmeesters. Wietske Veenstra
heeft te kennen gegeven te willen stoppen als keurmeester, om meer tijd aan de
sporten van haar kinderen te kunnen besteden. In 2017 zijn 15 keurmeesters
beschikbaar voor de keuringen.
- Voorjaar 2017 heeft Rinze Dijkstra het voorzitterschap overgedragen aan Johan Wesselink en Doeke Nicolai is als coördinator opgevolgd door Jan Kuiper.
Laatstgenoemde heeft ook de keurmeestersindeling verzorgd en de adres/telefoonlijst van de keurmeesters ge-updated.
- Voorjaar 2017 zijn wij gestart met een nieuwe keurmeestersopleiding o.l.v.
Rinze Dijkstra(organisatie) en Albert vd Streek en Johan Wesselink (voor de
inhoudelijke cursus). Er hadden zich in eerste instantie 7 gegadigden gemeld,
maar om uiteenlopende redenen hebben er tussentijds 3 afgehaakt, waardoor
we uiteindelijk met 4 aspirant-keurmeesters naar de keuringen 2017 hebben
toegewerkt.
- De prevaluatie van de keurmeesters heeft plaatsgevonden op 17 juni bij Piet
Enserink, Landgeitenfokstal “van de Bosrand” in Hellendoorn. Hierbij werden de 4 aspirant-keurmeesters ook aan het “corps” voorgesteld. Zij zullen in
augustus/september meelopen om praktijkervaring op te doen.
In het ochtenddeel hebben wij een aantal dieren gekeurd én besproken en de
aandachtspunten voor de komende keuringen vastgelegd, o.a. de wijziging puntenindeling van het keuringsformulier en enkele onderdelen ter bespreking. Jos
Verdonk heeft aanschouwelijk gemaakt hoe je sommige onderdelen kunt voelen
én daarmee meten, want “meten is weten!”Wanneer je voelt én meet, neem je
soms iets anders waar, dan wat je op het eerste oog ziet. Keuren op afstand is dus
niet de juiste manier, je moet de dieren voelen.
In het middagdeel kwamen als belangrijkste punten naar voren de communicatie onderling en met de eigenaren van geiten op de keuring (tekst en uitleg!), het
tempo van keuren, ook i.v.m. de aspiranten en het maken van een ronde vóór de
keuring over het terrein voor een algehele indruk en aandacht voor dieren die er
niet al te “fris” bijstaan, dan wel niet keuringswaardig zijn. Hier kun je de eigenaar dan al vroegtijdig op wijzen, voordat ze al dan niet in de ring verschijnen.
19

Jaarverslagen 2017 en Jaarplannen 2018
Speciale aandacht was er voor het nieuwe keuringsformulier dat dit jaar ingevoerd moet worden i.v.m. o.a. de nieuwe keurmeestersopleiding en het lange
voortraject. De landelijk voorzitter zal zich hier voor inzetten.
- Ook de foktechnische commissie wil er nog ’n zegje over doen, maar aangezien deze voornamelijk uit keurmeesters bestaat, moet dit snel kunnen omdat
e.e.a. al uit den treure besproken is. Vóór de keuringen moet elke keurmeester
voorzien worden van een nieuw gelamineerd beoordelingsformulier op basis
van de nieuwe werkwijze.
- De samenwerking met het stamboekbeheer is uitstekend, dit mede gezien
vanuit de betrokkenheid van de fam. Vennedunker bij de keurmeesterszaken
en bijeenkomsten. Deze zal nog intensiever worden, aangezien Johan Vennedunker één van de aspirant-keurmeesters in opleiding is.
- De evaluatie keuringen 2017 zal in principe op zaterdag 4 november 2017
gehouden worden op de kinderboerderij Huizen(Myra), die dan geheel gerenoveerd zal zijn.
Voornemens beleid 2018
Vanuit de evaluatie keuringen 2017 zal zo nodig de keurmeestersopleiding
worden aangepast/aangevuld, dan wel accenten worden verlegd.
In 2018 zal de keurmeestersopleiding worden afgerond met een examen en zullen de aspiranten ook tijdens de keuringen op hun kunde en vaardigheden worden beoordeeld. Tijdens de evaluatie 2018 van de keuringen zal dit het voornaamste bespreekpunt zijn.
Hoogtemeting blijft een punt van zorg; hierover willen wij in 2018 een heldere
discussie voeren.
In klein comité zal bekeken worden welke aandachtspunten voor de zittende
keurmeesters op de prevaluatie aan de orde moeten komen.
Tijdens de prevaluatie zullen wij met name aandacht schenken aan presentatie
van de keurmeesters tijdens de keuringen (tekst en uitleg richting deelnemers
en publiek). Aandacht voor “Spreken in het Openbaar” en zo mogelijk zonder
keuringsformulieren het woord richten tot het publiek
Ook zal tijdens de prevaluatie aandacht gevraagd worden voor de “prijsuitreiking” tijdens keuringen. Wij willen meer aandacht vestigen op specifieke ei20
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genschappen van dieren die we graag in de breedte willen behouden, dan voor
de hoogste punten! Je loopt het risico dat daarmee 1 type bevoordeeld wordt.
Er zal geïnventariseerd worden welke keurmeesters de laatste 5 jaar waar hebben gekeurd en of de roulatie over de keuringen zodanig is dat alle keurmeesters op zoveel mogelijk verschillende keuringen keuren.
Voor de keurmeestersindeling zal zo veel mogelijk met de wensen van de keurmeesters rekening gehouden worden.
Jaarverslag 2017 PR commissie
In 2017 hebben we als PR commissie de volgende activiteiten ontplooid:
Op 4 februari zijn de regio vertegenwoordigers van de PR commissie bijeen geweest bij Alex en Gondy de Wilde om verder te overleggen hoe we ons Jubileum
gaan vieren. We werden hartelijk ontvangen, waarvoor onze dank.
Tevens hebben we hier met enkele provinciale secretarissen en de regio vertegenwoordigers van Gijsbert Six uitleg gehad over het plaatsen van artikelen en
foto’s op de regio pagina’s van de website.
Overzicht PR activiteiten 2017
12 maart
23 april
		
28-29-30 april
28 mei 		
10 juni 		
11 juni 		
23-24-25 juni
		
9 juli 		
3-4-5-6 aug.
13 augustus
26 augustus
27 augustus
3 september
8-9-10 sept.
9 september

Maasheggenvlechten evenement Oeffelt
Historische Optocht Boerenbondsmuseum Gemert 		
(lopen we de optocht ook mee)
Animal Event Beekse Bergen
Streekmarkt park de Bredelaar Elst
35 jarig jubileum LFNL te Elst
Kinderboerderij Wamel open dag
Aalten 								
(helaas geannuleerd vanwege omstandigheden)
Schapendag Odiliapeel
Naar buiten markt in Barneveld
Keuring Gemert
Keuring Orvelte
Keuring Enkhuizen
Keuring Geffen
Landlevendagen (worden geannuleerd)
Keuring Oldebroek
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17 september
30 september
7-8 oktober
		
18 november

Boerenmert Hapert (hier lopen we de optocht mee)
Flaeijelfeest Nieuwehorne
Kinderboerderij Oosterhout 					
(25 jarig bestaan en is clublid)
ALV Woudenberg

Deze lijst is vast niet compleet, omdat niet alle activiteiten bij ons worden gemeld. Graag willen we een zo compleet mogelijk overzicht van alle evenementen waar clubleden de landgeit promoten; dus meld het aan de PR commissie als
je ergens heen gaat of bent geweest om de landgeit te promoten.
Jaarplan 2018
Waar nodig vragen over PR en aanvragen om deel te nemen aan PR activiteiten
beantwoorden. Nieuw promotie materiaal, indien nodig, aanschaffen. Suggesties zijn van harte welkom.
Jan Ritsma
Jaarverslag commissie Onderzoek 2017/ Jaarplan 2018
Onderzoek zit in de koelkast. Deze vraagbaak is dit jaar niet actief geweest.
Afwachten wat volgend jaar brengt.
Verslag Prevaluatie Seizoen 2017

Gehouden op 17 juni 2017 te Hellendoorn
Aanwezig: de heren Albert Thalen, Albert v.d. Streek, Bertus Adema, Dooitje
Schram, Geert Boink, Jan Bakker, Jan Kuijper, Edgar de Poel (ochtendprogramma), Jan Ritsma, Johan Wesselink, Jos Verdonk, Leo Witteman, Rinze
Dijkstra en Wilna Boink. En de aspiranten Alex Beltman, Miriam van der
Laan, Hans Scheltinga en Johan Vennedunker.
Vertegenwoordigers van het landelijk bestuur Jaap Mekel en René Koch.
Afwezig met kennisgeving: de dames Myra Buursema en Wardit Tigchelaar.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de locatie
van Piet Enserink te Hellendoorn. De aspirant keurmeesters stellen zichzelf
voor.
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Powerpoint presentatie door Albert vd Streek
Albert van der Streek verzorgt een powerpoint presentatie over de beoordeling van de geit, die gebruikt is tijdens de keurmeestersopleiding echter ook
interessant is voor bestaande keurmeesters. Tevens geeft hij aan dat er een app
beschikbaar is die op eenvoudige wijze de steilte van het kruis kan meten. Het
is een hulpmiddel en natuurlijk niet verplicht om te gebruiken.
Beoordeling van aanwezige dieren
De aanwezige dieren worden in tweetallen beoordeeld waarna ook nog een aantal dieren individueel worden beoordeeld. Tijdens de nabespreking blijkt dat de
beoordelingen dicht bij elkaar liggen.
Mededelingen en ingekomen stukken
- de aspiranten lopen tijdens de keuringen mee met de bestaande keurmeesters.
Zij worden bij voorkeur ingedeeld bij 1,5-jarigen en volwassen dieren. De coördinator zal aan de keuringsorganisaties doorgeven dat de keuringen meer tijd
in beslag zullen nemen omdat de aspiranten meelopen.
- in Oldebroek zal proefgedraaid worden met elektronische hoogtemeting.
Desondanks geldt nog steeds dat de keurmeester de hoogte bepaalt. Bij twijfel
zal hij/zij opnieuw meten.
- Edgar de Poel geeft aan dat hij bij de evaluatie ten onrechte zonder kennisgeving afwezig is gemeld. Hij heeft al eerder aangegeven alleen de oneven jaren
te keuren.
- Myra Buursema is afwezig vanwege een knie-operatie. Beschikbaarheid voor
de keuringen 2017 is nog een vraagteken.
- Wardit Tigchelaar is afwezig in verband met haar afstudeeropdracht. Verwachting is dat zij na augustus 2017 meer tijd heeft om weer actief te zijn als
keurmeester. De voorzitter geeft aan dat hij met haar in gesprek gaat over haar
vervolginzet als keurmeester.
- de keurmeesters zijn unaniem van mening dat Edgar de Poel ook tijdens het
jaar dat hij niet wil keuren, wel aanwezig moet zijn tijdens de evaluatie en de
prevaluatie. Dit omdat er tijdens deze bijeenkomsten allerlei belangrijke zaken
worden besproken en besloten die van invloed zijn op het keuren en waarbij
23

Verslag Prevaluatie Seizoen 2017

ieders inbreng gewenst is. De voorzitter communiceert dit met Edgar.
- nogmaals benadrukt wordt dat tijdens de keuringen tekst en uitleg door de
keurmeesters moet worden gegeven aan de inzenders van dieren.
- herhaald wordt dat de keurmeesters het tempo van de keuringen bepalen en
niet de (soms tot spoed manende) keuringsorganisaties.
- de keurmeesters moeten voorafgaand aan de daadwerkelijke keuring eerst een
ronde over het veld maken, zodat zieke dieren gespot kunnen worden. In dat
geval geeft de keurmeester aan de keuringsorganisatie door dat dat zieke dier
niet gekeurd zal worden. Bij twijfel kan de keuringsorganisatie besluiten om de
dierenarts te raadplegen.
Stand van zaken nieuwe keuringsformulieren en –kaarten
In 2015 is door de keurmeesters de wens geuit om te komen tot een nieuw keuringsformulier en een nieuwe puntentelling. Aan de foktechnische commissie
wordt nu verzocht om de definitieve criteria en puntentelling vast te stellen,
zodat in 2017 reeds een aanvang gemaakt kan worden met het toepassen van
het nieuwe keuringsformulier. De landelijk voorzitter ziet erop toe dat er voor
15 juli 2017 een definitief besluit ligt.
Communicatie en teamvorming
De voorzitter benadrukt dat inzenders alsook hun dieren met respect dienen te
worden benaderd. Wij keuren goed of niet-goed en wij keuren dus niet af.
Keuringsindeling 2017
De coördinator verzamelt de beschikbaarheidslijsten van de keurmeesters en
zal begin juli de indeling voor 2017 mailen.
Wat verder ter tafel komt/rondvraag
- Leo Witteman stelt voor om met een houten meetstok te gaan werken. De
huidige stalen meetstokken zijn volgens hem niet diervriendelijk. Naar aanleiding hiervan geeft Wilna Boink aan dat zij werken met een standaard minimale
hoogtemeetstok. De keuringsorganisaties worden geadviseerd om naar alternatieven te kijken
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- Jan Ritsma bedankt de gastheer
- Dooitje Schram vindt dat de reserve-keurmeesters minimaal een dag tevoren
moet horen of zijn of haar inzet nodig is. De voorzitter geeft aan dat dit niet
altijd kan
- De voorzitter bedankt Rinze Dijkstra voor zijn inzet als voorzitter van de
keurmeestersgroep. Ook Doeke Nicolai wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als coördinator. Beide heren krijgen een fles bokbitter aangeboden.
- De voorzitter bedankt de gastheer en gastvrouw voor de perfecte verzorging
van de prevaluatie en sluit de vergadering.
Evaluatie 2017: zaterdag 4 november 2017 (in principe in Huizen)
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Van stamboekbeheer
Door: Johan & Tiny Vennedunker

Keuringsuitslagen 2017
De uitslagen van de keuringen zijn in ZooEasy geplaatst. De keuringsorganisaties hebben de foto’s toegevoegd. De printversie van de keuringsuitslagen
en de dekbokkenlijst zijn op website van de LFNL geplaatst. Leden die geen
printversie hiervan kunnen maken, kunnen een papieren exemplaar aanvragen
bij stamboekbeheer. Bij de jaarverslagen in deze DNL vindt u een verslag van
de keuringen.

Wijzigingen in het stamboekprogramma
In augustus 2017 is een nieuwe release van ZooEasy uitgebracht. In deze release zijn een groot aantal veranderingen in het programma doorgevoerd.
Hierna leest u wat er is veranderd.
Geboortedatum dier wordt overgenomen uit dekking
Bij toevoegen nakomelingen wordt de geboortedatum automatisch vanuit de
details van een dekking overgenomen. Dit was een wens van de LFNL die nu
door ZooEasy in het programma is ingevoerd.
Geselecteerde kolommen ook in andere lijsten met dierinformatie
Voor de lijst met geiten (beginscherm) kan de vereniging een voorkeur op geven
voor de te tonen kolommen. Deze geselecteerde kolommen worden ook weergegeven op de verschillende andere lijst schermen waarop dier gegevens te zien
zijn.		
Voorbeeld:
		
- Selecteer Contacten
		
- Klik op contact die dieren in bezit of gefokt heeft
		
- Klik op tabblad Geiten
Ook op dit scherm is nu de kolomselectie van de lijst geiten toegepast.
Uitgebreid zoeken in contacten
Binnen het menu Contacten is aan het afrol menu van de zoekopties de Uitgebreid zoeken optie toegevoegd. Deze functionaliteit werkt hetzelfde als de
overige uitgebreid zoeken functies. Ook de speciale zoekkarakters zijn op dit
scherm van toepassing.
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Het is mogelijk om meer informatie in de lijst van contacten te tonen.
Bij de contactgegevens kan nu ook de voornaam van een lid worden weergegeven. Hiervoor had de LNFL een veld bij extra velden aangemaakt.
Tabblad Foto van dier uitgebreid met fotogalerij
Het tabblad waarop de foto van een dier getoond werd en waarop de foto geüpload kan worden is aangepast. Op dit tabblad kunnen nu meerdere foto’s van
het dier worden geplaatst. Er wordt dan een fotogalerij weergegeven. Eén foto
kan worden aangemerkt als standaard foto welke wordt weergegeven op het basisgegevens scherm en op de stambomen. Hoe dit werkt kunt u zien bij Griffel
van de Sinnichheid. Het compleet maken van de foto galerij voor alle dieren
vraagt veel werk. Vanaf dit jaar wordt na de keuring van elk dier een foto toegevoegd in plaats van vervangen.
Aan de foto is geen jaartal af te lezen maar door dubbel te klikken op de foto
wordt de naam en dus het jaar van de foto zichtbaar en wordt een diapresentatie
afgespeeld.
Meerdere dekkingen tegelijk aan maken
Het is mogelijk om meerdere dekkingen tegelijk aan te maken.
Na het klikken op Toevoegen verschijnt een scherm: “Wilt u meerdere dekkingen toevoegen in 1 handeling?” Door op Ja te klikken verschijnt een scherm om
de dieren te selecteren. Selecteer de dekbok en de geiten die gedekt zijn. Klik
vervolgens op bewaren.
Foto’s bij contacten
Er kan nu een foto van een contact worden toegevoegd.
Extra bloedverwanten tabbladen toegevoegd.
Het tabblad bloedverwanten is uitgebreid met extra tabbladen met verdere
bloedverwanten. Daarnaast is de basisopzet van het scherm aangepast, om
meer overzicht te kunnen geven in de verschillende soorten bloedverwanten:
Nakomelingen - Kinderen - Kleinkinderen - Alle nakomelingen
Voorouders - Ouders - Grootouders - Overgrootouders - Betovergrootouders
- Alle voorouders (tot 10 generaties)
Overige - Broers en zussen - Half broers en half zussen - Ooms en tantes - Neven en nichten
25

Van stamboekbeheer
Alleen binnen Nakomelingen is het mogelijk om nakomelingen van een bepaalde combinatie te zien. Het is bij zowel nakomelingen, voorouders en overige mogelijk om een specifieke extra veld categorie te laten zien.
Let op!
Hou er rekening mee dat als je het tabblad “Alle voorouders (tot 10 generaties)”
selecteert dat het enige tijd kan duren voordat het getoond wordt. Als je daarnaast ook nog een extra veld categorie toevoegt, geef dan het systeem wat tijd
om tot een resultaat te komen.
Tot 5 generaties voorouders in (proef)stamboom
In de (proef)stamboom kan gekozen worden om de stamboom weer te geven
met 3, 4 of 5 generaties voorouders. Hoe? Dieren -> Selecteer dier -> Stamboom
-> Klik op het afrolmenu (linksboven) “Aantal generaties” -> Selecteer een ander aantal generaties.
ZooEasy Online – Problemen, wat te doen
Als u problemen hebt met ZooEasy Online en / of met de I&R koppeling, wilt
u ons dit dan melden! Als er geen melding van wordt gemaakt, dan signaleert
het stamboekbeheer niets en kunnen de problemen ook niet opgelost worden.
Meldt u een probleem het liefst met schermafdrukken via de mail en de acties die u hebt uitgevoerd om het probleem te proberen op te lossen. Soms kan
het probleem omzeild worden door een andere internetbrowser te kiezen. Misschien hebt u een andere pc aangeschaft en moeten de pop-upblokkering voor
zooeasyonline.com weer worden toegestaan.
Paraplubestand Stichting Zeldzaam huisdier
Op 1 november zal een nieuwe lijst met dieren aangeleverd worden voor het
paraplubestand. Fokkers die zich hiervoor hebben aangemeld kunnen controleren of hun dieren zijn gevlagd op de site van MijnRVO.nl. Meer weten over
het paraplubestand, lees dan het artikel “SZH – Paraplubestand” op de site van
de LFNL.
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In Memoriam Henk Siebering
Als donderslag bij heldere hemel, zo stond in het overlijdensbericht van
Henk Siebering.
En zo was het. Op 11 augustus werden we totaal overdonderd door dit droevige
bericht.
We hebben in Henk een trouw en een goed lid van de club verloren.
Henk en Grietje waren al lid sinds 1983 en dat was kort na de oprichting van de
Landgeitenclub Diever en Omstreken. Henk stond dus mede aan de basis van
de landgeit en heeft al die jaren gefokt op zijn manier.
Hij was wars van een wedloop naar kampioenen, dat hoefde voor hem niet. Hij
ging zijn gang met zijn eigen specifieke type geit. Wel altijd voldoen aan de
rasstandaard, dus een goedgekeurde bok, en dat was het voor Henk. Verder liet
hij de natuur het liefst zijn gang gaan.
Hiermee heeft hij veel bijgedragen aan de breedte en diversiteit van het ras; zeer
belangrijk voor het in stand houden van een zeldzaam huisdierras.
Bij de opening van de keuring heeft onze voorzitter in zijn openingswoord stil
gestaan bij het overlijden van Henk. We waren getroffen door de aanwezigheid
van Grietje en twee van haar zonen. Zij dwong daarmee veel respect af. En.....
haar bok werd goedgekeurd. Zij gaan verder.
We wensen Grietje, Mart, Anne, Albert en Dirk heel veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies en hopen hen nog jaren te zien binnen de club.
Bestuur Fokkersclub Drenthe
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Witte gij‘t?
Door: Arno Bertens

Het is vandaag 10 september, de dag na de keuring in Oldebroek. Met een biertje naast het toetsenbord, een radler wel te verstaan, probeer ik mijn gedachten
op papier over te brengen. Het was al weer even geleden dat ik met dieren op
een keuring was en ik moet zeggen dat het naar meer smaakt. Ik realiseerde me
gisteren weer wat er zo leuk is aan de landgeit en lid zijn van de club.
In het jaar 2000 ben ik lid geworden van de LFNL en had mijn eerste lammeren in het jaar 2001. Een periode gewoon lid geweest, enige tijd betrokken
geweest in bestuur en organisatie van stallendagen en keuringen en de laatste
jaren stond het hele geitengebeuren op een laag pitje. Verschillende omstandigheden liggen daaraan ten grondslag. Deze hebben echter geen van allen te
maken met de geiten zelf of onze club. Op korte termijn hoop ik in ieder geval
mijn gezicht bij stallentochten en vergaderingen weer te kunnen laten zien. Op
langere termijn zit een actievere rol er wellicht ook weer in. De reden dat ik deze
gedachten met u deel komt door het besef dat wij als club heel blij moeten zijn
met al die bestuursleden, keurmeesters en iedereen die betrokken is bij de organisatie van stallentochten, evenementen en keuringen. Zij maken het mogelijk
dat wij met elkaar jaar in jaar uit kunnen blijven genieten van een prachtige
hobby. Bedankt daarvoor!
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Witte gij‘t?
De keuringsdag van gisteren was in alle opzichten een prachtige dag. Het was
de tiende keer dat er een keuring werd georganiseerd in boerderijmuseum “De
Bovenstreek”. Door mensen van het museum zelf werd de wens uitgesproken
om er nog vele jubilea aan vast te plakken. Dat gevoel is volgens mij geheel wederzijds. De dag begon regenachtig, maar op het moment dat de keuring begon
was het droog, bleef het droog, ging de zon geregeld schijnen en hebben wij en
onze geiten kunnen genieten van een prachtige dag. Prima temperatuur. Niet te
warm, niet te koud. Twee inzenders, die samen 23 dieren hadden ingeschreven,
ontbraken helaas. Gelukkig hebben de overige inzenders er toch een geslaagde
keuring van gemaakt.
Niet alleen de aanwezige geitenstapel blonk uit in diversiteit, ook de geitenhouders waren zeer verschillend in doen en laten. Zo heb ik in de ring een echte ‘geitenfluisteraar’ gezien. Deze man stelde op zijn manier de geit op haar gemak.
Betrokken mensen met hart voor de dieren die ook nog eens goed in de prijzen
vielen. Een aanstormend jeugdtalent dat met veel geluid de inwoners van Oldebroek deelgenoot maakte van het behalen van de eerste prijs bij de geitlammeren. Ronnie, dat wordt de voorzitter van de toekomst. Verder veel goedbedoelende amateurs, waaronder ik mezelf schaar, die met veel belangstelling de
uitleg van de keurmeesters aanhoren en de gelegenheid te baat nemen om bij
te praten met collega fokkers en houders. In de ring waar ik met mijn dieren
moest zijn namen keurmeesters en aspirant keurmeester (in bijpassend tenue)
alle tijd voor de dieren en hun eigenaren en viel het me op dat er onderling goed
van gedachten werd gewisseld. Het keuren was een echte teamaangelegenheid.
Goed om te zien en heel interessant om van dichtbij te aanschouwen. Dat enkele houders de fokkerij zeer professioneel aanpakken bleek ook maar weer. Zij
komen keer op keer met een hoge gemiddelde kwaliteit aan dieren op de keuring. Dat wordt voor mij een mogelijke vervolgstap in de (verre) toekomst. Het
hoofddoel heb ik gisteren weer mogen ervaren: genieten van prachtig dieren en
haar houders. Zo denk ik erover.
Nu witte gij ’t ook.
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Gevoel en verstand
Door: Piet Enserink

De huidige basis voor de fokkerij binnen onze vereniging wordt smaller doordat
er minder dieren geboren worden. Terugkijkend naar de periode dat het dubbele aantal lammeren geboren werd en opgenomen in het geboorteboek was het
minder relevant dat er van bepaalde bokken veel nakomelingen kwamen. Door
de huidige ontwikkeling waarbij minder jongen in het geboorteboek komen en
nog minder jonge dieren op keuringen, de laatste keuring in Oldebroek was
een positieve uitschieter, is het raadzaam om samen na te denken om het aantal
dekkingen van populaire bokken te beperken. Zodoende ook kans te geven aan
bokken met minder punten uit minder bekende lijnen waardoor wij de erfelijke
spreiding binnen ons mooie ras kunnen behouden.

Dolly
Door: Corry Mandemaker

Dolly, geboren 23-03-2004 op de Wyldemerk, vader Zoejan een afstammeling
van de Noorse bok Brüse. De moeder. Een afstammeling in de 5 de generatie
van één zogenaamde “founder”.
We waren lid geworden toen we een geitje en een bokje van ongeveer 8 weken
oud cadeau kregen. Via Annelies de Heer, destijds beheerde zij het stamboek,
kregen we ruimschoots informatie. Het bokje kon dus met de handelaar mee en
met de 1,5 jarige “founder” togen we naar ORVELTE om haar te laten keuren. Voor haar dochter vroegen wij een “proefkeuring” aan. (moederdier moest
eerst geregistreerd zijn en dan was het pas de bedoeling om er mee te fokken)
Omdat wij het andersom hadden gedaan kon het boklammetje(Meine) als 3
maand oud lam meteen mee naar de handelaar, naar de markt in Leeuwarden.
(vroeger kon dat)
Moeder LOLTJE werd aan alle kanten bekritiseerd en kon ook, net als haar
zoon, naar de markt vertrekken, maar de dochter (vader was een goedgekeurde bok Inca) was de moeite waard om aan te houden. Dan kon ze, wanneer ze
goedgekeurd werd als 1,5 jarige als REGISTERDIER opgenomen worden in
het stamboek.
Omdat het aantal geregistreerde stamboekdieren steeds groter werd en het alfabet op een gegeven ogenblik weer opnieuw gebruikt word, was het handig om
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Dolly
er een stalnaam achter te plaatsen, zodat we nu een stamboek met stalnamen
kennen. Onze stalnaam is: van de Minkepleats. Gedeeltelijk in het Fries en gedeeltelijk in het Nederlands. Anders had het: fan è MINKEPLEATS geweest.
Langs de moederlijn MINKE, PLÛSKE,SHEBA, TEKLA, XEBA , werd
Dolly geboren. Er werd steeds netjes een goedgekeurde bok gebruikt en er werd
steeds netjes afgewacht of de dames goedgekeurd werden. De status Stamboekdier was dus al 4 x bereikt. Daarna waren wij zo eigenwijs om de inmiddels
niet goedgekeurde bok Zoejan te gebruiken. De vader was Brüse een bok geïmporteerd uit Noorwegen. De fokker van Zoejan had al heel vroeg ingezien
dat indien we niet meer “founders” gaan gebruiken, de Nederlandse Landgeit
zichzelf zou uitroeien doordat het inteeltprobleem zodanig groot zou worden,
dat de dieren allerlei gebreken zou gaan vertonen en niet het sterke ras zal worden wat het voor de oorlog wel was.
De reden: het werd steeds moeilijker om een bok te vinden die minimale verwantschap had met onze geiten. Wij gingen met open ogen het onbekende
avontuur aan om een “vreemde eend” in de bijt te gebruiken. De beharing van
de bok Zoejan was enorm stug en middelmatig lang, maar wel een mooie stevige vacht. Toen was er al het probleem dat geiten met een korte stevige beharing
minder geliefd waren. Iedereen wenste lang haar op zijn geiten. Wij vinden dat
de korte ruwhaar ook mooi is en zouden dit graag in stand houden. In onze
kudde is er altijd wel een korte ruwhaar aanwezig geweest. Helaas komt het
steeds meer voor dat lange plukken op de rug en aan de achterhand worden
aangetroffen en de stugheid van de beharing achteruit gaat.
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Dolly
Dolly vertegenwoordigde de hardheid en de duurzaamheid van onze kudde.
Ze heeft 13 jaar over de Wyldemerk gezworven en ondertussen meerdere keren zich terug getrokken om zelfstandig haar lammetjes ter wereld te brengen.
Haar laatste lammeren waren Oliza en Oele. Oele is met de handelaar mee gegaan en Oliza had als 1 jarige een open botbreuk aan haar achterpoot, dus die
hebben we in laten slapen. Dolly heeft het zelfs gepresteerd tijdens de vossenplaag nog één van haar lammeren groot te brengen. Van het voorjaar kwam ze
voor het eerst heel mager uit de winter. Dit moest een andere reden hebben dan
de ouderdom. Dries haar tweelingbroer was in januari zodanig slecht (artrose
en mager en weinig eetlust) dat besloten is om hem in te laten slapen. Na zijn
dood bleek dat afgebroken kiezen en een inmiddels al aangetaste bovenkaak
de oorzaak was van de slechte eetlust. Hier hadden we lering uitgetrokken en
Dolly meteen in de bek gekeken. Dolly haar voortanden waren zowat allemaal
afgebroken en het tandvlees was rood en gezwollen, de tanden die nog heel waren stonden los in haar bek. Het gras groeide inmiddels al goed en Dolly toonde
zich niet ziek, dus na overleg hadden we besloten dat ze deze zomer nog bij ons
kon blijven, maar daarna omdat we haar de afgang van leider van een kudde
naar een zielig hoopje geit wilden besparen ging ze de weg die alle geiten waar
we niet verder me willen moest gaan. (We verkopen alleen dieren die potentie
hebben voor het leven.)
We vonden het erg jammer, want ze was een lieve, mooie geit. Maar op wat voor
manier ook, dood gaan ze allemaal een keer en wij als mensen kunnen de keuze
maken of wat voor manier en hoe lang ga je door. Om haar op stal te zetten,
doe je daar je geit wel een plezier mee? (Een geit die het hele jaar vakantie kan
houden op een terrein, wat rijkelijk aan alle behoeften van de geiten voldoet!)
Wij hebben ten gevolge van ongeluk wel geiten moeten laten inslapen en ook
dat voorvoelen de dieren. Dus hadden we besloten om haar mee naar Harkema
te nemen en haar nog één keer te laten keuren en haar dan mee te geven met Jan
van Zeeland, zodat de geit haar duurzaamheid helemaal zin kan geven, al zal
ze taai zijn, er was wel weer “vlees” op de botten gekomen. Ze had de hele zomer
kunnen eten wat zij zelf kon uitkiezen, ze was nog de hogere in rang en liep elke
dag nog met de kudde kilometers. In de natuur had ze al lang ten prooi gevallen
aan een roofdier en was ze op die manier aan haar eind gekomen.
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Dolly
Wij hadden besloten dat wij in dit geval maar voor roofdier moesten spelen en
haar alleen maar een waardig afscheid konden geven door haar in Harkema
liggend in de weide te wachten totdat het tijd was om met Jan van Zeeland mee
te gaan.
We hebben nog een kudde van 18 geiten, waarvan er 6 volgend jaar gekeurd
moeten worden als 1,5 jarige terwijl ze dan gemiddeld 15,5 à 16 maanden jong
zijn.
Dolly leeft in onze kudde slechts summier voort, de reden: Ze verongelukten,
(hingen in een hekwerk, open botbreuk, diarree terwijl ze net gelammerd had
en niet op tijd ontdekt, of als lammetje gepakt door Reineart, of bokje die niet
meteen de “wow” factor hadden, die naar de slager zijn afgevoerd en één keer
een geit van nog geen jaaDolly leeft in onze kudde slechts summier voort, de
reden: Ze verongelukten, (hingen in een hekwerk, open botbreuk, diarree terwijl ze net gelammerd had en niet op tijd ontdekt, of als lammetje gepakt door
Reineart, of bokje die nietr oud per ongeluk in de groep verkocht aan iemand
buiten de club. Sommige nakomelingen in tweede lijn zijn ook niet voor het
geluk geboren, hiervan zijn ook al een paar verongelukt, of verdwenen. Lyn
een korthaar en Monthy zijn nog nakomelingen van haar die in leven zijn en
grazen op terreinen van SBB. Hopelijk kunnen wij nog jaren genieten van deze
dieren.
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Agenda & Zoo Easy Online
Evenementen/bijeenkomsten 2017

ZooEasy Online
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.

Zaterdag 18 november 2017
Te Woudenberg , Stal de Lambalgen
(Gerard van der Horst), Lambalgseweg
24, 3931 PK.

Aanvang: 13.30 uur

Presentatie voorafgaande aan
de Ledenvergadering.
Het opzetten van dieren.
Aanvang: 10.00 uur
Komt Allen!

Voorportaal ZooEasy online op de site van de
LFNL
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.
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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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