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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

Laat ik dit voorwoordje beginnen met een belangrijke en heugelijke mededeling. Na een gedegen opleiding hebben 4 cursisten een pittig examen
met goed gevolg afgerond. Op advies van de opleidings commissie heeft
het bestuur besloten dat deze 4 mensen dit jaar al volledig mogen keuren.
Wel zullen ze gekoppeld worden aan een ervaren keurmeester. De nieuwe
keurmeesters zijn: Alex Beltman, Miriam van der Laan, Hans Scheltinga
en Johan Vennedunker. Allen hartelijk gefeliciteerd en succes in jullie
nieuwe functie!
Bij de geiten is niet veel te merken van de extreem warme lente. In mijn
groentetuin des te meer. Met sommige gewassen loop ik een maand voor
ten opzichte van andere jaren. De planning bij de geiten wordt nu eenmaal langer van te voren gemaakt dan voor veel gewassen in de moestuin.
Daarbij is voor veel van onze leden de planning niet erg weersafhankelijk, de dieren lammeren binnen af en krijgen hooi en brok. Voor terreinbeheerders ligt dat anders. De dieren kunnen pas het terrein in als er
voldoende gewas staat om de buik te vullen maar moeten aan het werk als
de planten de grond uit brullen. Flexibiliteit is gewenst.
Flexibiliteit is vaak ver te zoeken bij de overheid, de regelgever. Bij mij
zorgt dat voor veel irritatie bij de geitenhouderij. Nu hebben we maken
met De Privacy wet. Gelukkig heeft dit voor de dagelijkse geitenhouderij weinig gevolgen. Wel voor het bestuur. We moeten nadenken wat
de gevolgen zijn voor ons. We doen ons best om te voldoen aan de regels.
In deze DNL treft u een stukje over hoe wij als LFNL denken goed om
te gaan met deze regels. Het kan dat we de komende tijd tot de ontdekking komen dat er aanvulling nodig is op onze voornemens. Als uitgangspunt voor het artikel over de privacywet heb ik een stuk van Stichting
Zeldzame Huisdieren gebruikt. Hier heb ik toestemming voor gevraagd.

© Overname van artikelen uit dit blad alleen met toestemming van de redactie
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Van de Voorzitter
In mijn vorige voorwoord heb ik gevraagd wat jullie er van vinden als we
de status van erkend stamboek laten varen. Van niemand hebben we argumenten ontvangen om deze status te behouden. Dat zou dan weer mooi
zijn. Dan hoeven we het werk rond deze status niet meer te doen. Natuurlijk leggen we jullie dit nog wel voor op de ALV.
De komende tijd moeten we natuurlijk aan het enten om deel te kunnen
nemen aan de keuringen, de dieren keuringsmak maken en niet vergeten
regelmatig op het hek te leunen, te genieten van onze dieren.
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Van de Ledenadministratie
Door: Wilna Boink

Nieuwe leden vanaf maart 2018
GR 089		
A.M.Verwoerd. Van Swinderenweg 14, 9891 AD Ezinge
		06-40287954 marieke@dierenartsenpraktijkezinge.nl
ZH 041
Kinderboerderij Klein Boveneind, t.a.v. Irene Tenwolde
		
IJsseldijk 82-84, 2942 AS Krimpen aan den IJssel
		06-50000814 i.tenwolde@capelleaandenijssel.nl
GR 090
Kinderboerderij de Beestenborg, Akeleiweg 69
		
9731JC Groningen,050-5423692, info@debeestenborg.nl
NH 136
B. de Haas, Sluiskade 34, 1721 CC Broek Op Langedijk
		06-42078054 abdehaas@hotmail.nl
GE 221
Herman uit de Bosch, Hessenmeer 48, 3852 NZ Ermelo
		06-13232794 hvdbosch@xs4all.nl
NB 175
Joep Willems ( jeugdlid), Burgemeester Bardoelstraat 25
		5066 VD Moergestel
ZE 013
Pierre Melse( jeugdlid ), Plompertweg 6
		
4363 SE Aagtekerke, 06-51838994, jwmelse@kliksafe.nl
DR 207
E.Niepoth, Schipperspad 1,9511 PG Gieterveen
		023-7851226 alleselles@live.nl
FR 169 		
W.Adema, Eilânsgrien 60,9264 TC Earnewold,
		0511-539225 faenkamp@hotmail.com
GE 222
J.G. Vervoort, Waalbandijk 117, 6659 KB Wamel
		06-57919550 jdonkers44@gmail.com
Adreswijziging:
NB 054
M.A.J. Mattheeuwse, Nieuwedijk 3b
		
5688 LK Oirschot
LI 025 		
Iris Krebbeks, Groenstraat 10, 6121 KL Born
DR 125
wordt GE 223 H.Borst, Lagestraat24
		8191LP Wapenveld,06-22320351,h.borst6@kpnplanet.nl
Wijziging email-adres:
DR184 		
G.Eggens, oranjebuiten@hotmail.com
Wijziging postcode:
NB 133
M. van Briemen 5256 JA wordt 5156 AL Oudheusden
Afzegging:
GE 191
A. den Hertog		
Heelweg
DR 198
W. van der Pijl		
Borger
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Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Joep Willems, zoon van Dirk en Willemijn en kleinzoon van Geert en
Wilna. Ik ben het jongste jeugdlid van de geitenclub, ik ben 9 maanden en heb
al meegedaan aan de historische optocht in Gemert.
Ik mocht mee in de bokkenkar van Mark en ik ga ook weer meedoen aan de boerenmèrt in Hapert in september met de hele familie. Ik heb mijn boeren geiten
outfit al in de kast klaarliggen! Ik vind het fijn om lammetjes te aaien bij opa en
oma, die zijn zo lekker zacht.
Geitengroet van Joep
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LFNL en de nieuwe wet van privacy
Wat is de AVG/GDPR?
De Algemene Verordering Persoonsgegevens (AVG) is de nieuwe privacywet die geldt in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de Nederlandse privacywet; de Wet Bescherming Persoonsgegevens, oftewel de
Wbp. In Europa staat de wet bekend onder de naam General Data Protection Regulation, de GDPR. Deze wet heeft als doel mensen meer rechten te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens.
Wat houdt de GDPR/AVG in?
De GDPR houdt in dat mensen meer rechten krijgen over de verwerking
van hun persoonsgegevens. Zo hebben mensen het recht in te zien welke
persoonsgegevens organisaties opslaan en bestaat het zogenoemde recht
op vergetelheid. De nieuwe wet bepaalt ook dat voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden, een gespecificeerd doel moet zijn vastgelegd.
Zomaar persoonsgegevens opslaan is niet meer toegestaan.
Vanaf wanneer is de GDPR actief?
De GDPR/AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en verplicht om te
handhaven. De wet vervangt dan de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wat verandert er ter vergelijking met de Wbp?
Veel regels zijn hetzelfde of iets aangescherpt. Een aantal belangrijke
veranderingen zijn:
•
Europese burgers krijgen meer privacyrechten. Een voorbeeld hiervan is het ‘recht op vergetelheid’, ‘recht op dataportabiliteit’ en het recht
op inzage van hun gegevens;
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LFNL en de nieuwe wet van privacy
•
Organisaties mogen alleen persoonsgegevens vragen van hun
klanten als zij daar een grondslag voor hebben; het moet duidelijk omschreven zijn waarom persoonsgegevens worden opgeslagen;
•
Organisaties moeten producten en/of diensten ontwikkelen of
leveren met een ‘Privacy by Design’ of ‘Privacy by Default’ principe. Dit
houdt in dat deze producten en diensten maximale privacy garanderen
voor hun gebruikers.
Heeft de LFNL ook te maken met de GDPR/AVG?
Ja. LFNL werkt met persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die over iemand gaan, of naar deze persoon te herleiden zijn. Dit zijn gegevens als
een naam, adres of een telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook betaalgegevens van onze leden. Daarom is de AVG ook op de LFNL van toepassing. Met ingang van de AVG hebben we opnieuw kritisch gekeken
naar onze gegevens en processen zodat we klaar zijn voor de AVG en het
waarborgen van ieders privacy.
Welke persoonsgegevens slaat de LFNL op en met welk doel?
Van leden verzamelen wij naam, adres, telefoon, mail en bankgegevens.
Dit doen wij met de volgende doeleinden:
•
Om het kwartaalblad van de LFNL te kunnen verspreiden onder
de leden van de LFNL;
•
Om jaarlijkse donaties te kunnen verwerken in onze
administratie;
•
Om digitale spoed berichten te kunnen verspreiden;
•
Om notities en acties naar aanleiding van evenementen te kunnen
rondzenden naar deelnemers;
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LFNL en de nieuwe wet van privacy
•
Om vraag en aanbod ten behoeve van de instandhouding van de
landgeit te bevorderen en onze rol als levend erfgoed makelaar en
belangenbehartiger te kunnen invullen.
Hoe worden gegevens bewaard en gedeeld?
Persoonsgegevens verzamelen wij in een excelbestand wat enkel gedeeld
wordt met penningmeester en bestuursleden van de LFNL.
We hanteren een bewaar termijn van zeven jaar na opzegging van lidmaatschap.
Tot slot, de wet der vergetelheid.
Iedereen heeft recht op bezwaar. Mocht je er niet van gediend zijn dat
de LFNL je gegevens bewaart voor bovengenoemde doeleinden, dan kan
een bezwaar worden ingediend per mail aan de ledenadministratie, op dit
moment wilnaboink@live.nl . Deze wordt door het bestuur in behandeling genomen. In bepaalde gevallen kan de LFNL geen gegevens verwijderen, zoals van een bestaande vast lid.
We nemen je bezwaar in ieder geval zeer serieus en nemen in dat geval
z.s.m. contact op voor een passende oplossing.
Het Bestuur
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Van het stamboekbeheer
Door: Johan en Tiny Vennedunker

Het geboorteboek 2018
Het geboorteboek 2018 wordt half juni op de site van de LFNL geplaatst
op de pagina ZooEasy/Stamboek. Diegenen die niet over internet beschikken kunnen het geboorteboek aanvragen bij het stamboekbeheer.
Een verslag van het geboorteseizoen 2018 kunt u elders in deze DNL
vinden.
Hebt u uw dieren nog niet aangemeld voor het geboorteboek, doe dit dan
zo snel mogelijk. Dit is ook belangrijk voor de lijst met dieren voor de
keuringsorganisaties!
ZooEasy Online
Informatie over ZooEasy Online, het programma waarin de stamboekadministratie wordt bijgehouden, vindt u achterin dit boekje.
Registratienummers in ZooEasy
De registratienummers moeten aansluiten bij die van de I&R databank.
Het registratienummer begint met NL en daarna 12 cijfers van het registratienummer. Voor registratienummers die bestaan uit een UBN nummer met volgnummer dient de opbouw te beginnen met NL gevolgd door
het UBN nummer en daarna het volgnummer. Het volgnummer moet
hetzelfde aantal tekens hebben als het nummer in de I&R databank. Als
in de I&R databank het volgnummer uit 3 cijfers bestaat dan moet het
volgnummer in het registratienummer in ZooEasy ook 3 cijfers zijn. In
het registratienummer mogen geen streepjes of spaties voorkomen.
Paraplubestand Stichting Zeldzaam huisdier
Op 1 juli 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 (onder de kop Nieuws, pagina 8).
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Van het stamboekbeheer, geboortejaar 2018
Door: Johan en Tiny Vennedunker

Cijfers en feiten geboorteseizoen 2018
Via het onderdeel uitgebreid zoeken in ZooEasy, kan iedereen de volgende gegevens samenstellen:
- Via Dekkingen, uitgebreid zoeken, geboortedatum vanaf 01-12-2017,
404 dekkingen waarvan aan 14 dekkingen geen lammeren zijn toegevoegd
omdat de lammeren dood geboren zijn.
- Vervolgens kan via het hetzelfde uitgebreid zoeken op het tabblad extra
velden verder ingezoomd worden op de dekkingen. Uit die 404 dekkingen
zijn 137 eenlingen geboren, 237 tweelingen, drielingen en geen vierlingen. Opgeteld zijn dit 701 lammeren.
- Ook is hier uit te halen, dat bij 34 (22 meer tov 2017) dekkingen 1 lam
dood geboren is en 7 (6 meer tov 2017) dekkingen met 2 doodgeboren
lammeren.
- Bij 20 dekkingen is melding gemaakt dat de geboorte afwijkend is verlopen.
- Er zijn 6 dekkingen ingevoerd waarvan de geit gust is gebleven.
Het aantal doodgeboren lammeren (48) is dit jaar aanzienlijk hoger dan
in 2017 (14).
NB Bovenstaande is op 3 juni samengesteld en zal op het moment dat u
dit leest bijgesteld zijn.

Op dezelfde wijze:
- Via Geiten, uitgebreid zoeken, geboortedatum vanaf 01-12-2017, 660
lammeren, 335 bok- en 325 geitlammeren.
- 83 lammeren (13%) hebben de status Hulpboek gekregen. Dit zijn lammeren waarvan vader niet op de dekbokkenlijst staat of moeder/vader
niet in het stam- of registerboek is opgenomen. Tevens zijn de dieren die
een raspercentage van minder dan 96% Nederlands Landgeit en afstammen van ouders in het Hulpboek niet in het geboorteboek opgenomen.
13
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Van het stamboekbeheer, geboortejaar 2018
Het percentage geboorteboeklammeren is gezakt naar het niveau naar
83%. Achttien van de aangemelde lammeren heeft geen status gekregen
omdat het minder dan 50% Nederlands landgeitbloed heeft.
Het aantal geboortes zit in de lift, aannemend dat nog niet alle lammeren
zijn ingevoerd en vergeleken met hetzelfde tijdstip in voorgaande jaren,
zie ook provincie tabel.
Het aantal van 660 daadwerkelijk aangemelde lammeren is hoger dan in
2017, zie ook de bijbehorende grafiek.
Het geboorteverloop gedurende dit voorjaar is ook weergegeven in een
grafiek. Er zijn dit jaar per dag niet meer dan 10 lammeren geboren.
Staafdiagram meerjaren samenvatting:
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Staafdiagram geboorteverloop:

De 660 aangemelde lammeren zijn geboren uit 392 moederdieren en gefokt bij 99 fokkers, met behulp van 113 bokken.

geboorteverloop

De oudste bokken die dit seizoen voor nageslacht hebben gezorgd, zijn
4 bokken die geboren zijn in 2011. De oudste geiten die dit seizoen nakomelingen
op de wereld hebben gezet zijn 5 geiten uit 2007. Eén van
20
deze
5
heeft
nog
een 3-ling op de wereld gezet.
18
Het
16 gemiddelde aantal nakomelingen per moeder is vanaf 2009 stabiel
met
14 1,7. Bij de eenjarige geiten is dat iets lager met gemiddeld 1,5.
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Er
10zijn het afgelopen dekseizoen 64 geiten gedekt door een boklam, dat is
minder
dan een jaar eerder. Hiervoor zijn 27 verschillende boklammeren
8
gebruikt
en deze hebben voor 103 nakomelingen gezorgd. Dit laatste is
6
16%
4 van de totaal geboren lammeren. Staatsbosbeheer Mariapeel is de
grootste
fokker met 40 lammeren. Drie andere grote fokkers hebben 23,
2
240en 25 lammeren gefokt.
De
gemiddelde 30-1-2018
inteeltcoëfficiënt
berekend over
de lammeren
is 9,5%
30-12-2017
28-2-2018
31-3-2018
30-4-2018
(-0,6% t.o.v. 2017) en varieert van 2,5 tot 34%.
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Van het stamboekbeheer, geboortejaar 2018
Lammeren met een inteeltcoëfficiënt van 0 zijn niet meegenomen in de
berekening (afstamming van ouders onbekend).
Samenvatting van de geboren lammeren:

boklammeren:
geitlammeren:
doodgeboren:
totaal:

335
325
48
708

*
100%

Onderstaande volgens de extra velden in
ZooEasy, dus inclusief nog niet aangemelde
dieren, maar wel ingevulde dekkingen.

eenling
2-lingen
3-lingen
4-lingen

137
237
30
0
701

57%
55%

20%
34%
4%
0,0%

Onderstaande betreftvan de aangemelde
lammeren:

aantal moeders
aantal vaders
aantal fokkers

392
113
99

* van de doodgeboren lammeren is geen geslacht
bekend, dus deze zijn hierbij niet weergegeven
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n geslacht
egeven

201

201

201

201

201

200

200

200

200

200
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Van het stamboekbeheer, geboortejaar 2018
In onderstaande tabel de verdeling van het aantal lammeren per provincie:
NB peildatum is ca. 31 mei van enig jaar.
aangemelde
lammeren
provincie
2018
Friesland
116
Groningen
29
Drenthe
88
Overijssel
89
Gelderland
102
Utrecht
14
Noord Holland
55
Zuid Holland
14
Zeeland
0
Noord Brabant
77
Limburg
56
Flevoland
0
Internationaal
20
Totaal
660
%

2018
%
17,6
4,4
13,3
13,5
15,5
2,1
8,3
2,1
0
11,7
8,5
0,0
3,0
100

2017
%
22,3
7,3
15,9
15,9
18,4
2,0
4,2
1,2
0
9,0
0,3
0,0
3,4
591
100

2016
%
25,2
7,0
15,5
15,2
13,9
3,3
3,4
2,9
0
8,5
0,3
0
4,7
612
100

2015
%
26,6
3,5
18,4
12,6
11,5
3,0
3,0
1,7
0
11,1
5,1
0
3,6
723
100

2014
%
30,7
4,0
16,0
15,5
13,1
5,7
2,6
0
0
7,1
1,7
0
3,5
801
100

2013
%
25,6
3,1
16,6
11,5
13,2
6,4
6,5
0
1,5
11,1
0,7
0,3
3,5
727
100

Een overzicht van de leeftijd van de bokken en geiten die lammeren kregen ziet u in onderstaande grafiek (fokdieren per leeftijdscategorie vader
/moeder). U kunt hieruit lezen dat weinig fokkers hun geitlammeren laat
uit dekkin
dekken en dat er een dip zit in het gebruik van bokken van 4 jaar oud (3,5
le
2017 r
op het moment van dekken).

er 31 mei
612
591
660

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
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Verslag bijeenkomst keuringsorganisaties 12 mei 2018 te Woudenberg.
Door: René Koch

Aanwezig: René Koch, Anja Scholten, Janneke Kaastra, Myra Buursema, Wilna Boink, Johan Vennedunker en Eric Smit.
Afwezig met kennisgeving: Jan Ritsma.
Vorig jaar zijn we niet bij elkaar geweest, mede doordat er qua regelgeving niets
veranderd was.
Ook dit jaar is er aan de landelijke wet- en regelgeving niets veranderd. Toch
leek het ons goed om het draaiboek weer eens aandachtig door te nemen, en
aan te passen waar nodig. Zodra de aanpassingen zijn doorgevoerd krijgen de
keuringsorganisaties een nieuwe versie van de Handreiking (1.6). Ook het inschrijfformulier werd doorgenomen, we hebben besloten dat het kenteken van
de veewagen er af kan. De Stamboekkosten per inzender (incl. catalogus) was 10
euro, dit wordt verlaagd naar 4 euro.(besproken op de ALV 2017).
En dan blijkt dat er dus wel wat veranderd in de wetgeving namelijk de privacywet. Vraag is natuurlijk mogen wij persoonsgegevens publiceren in de catalogi,en
mogen wij die catalogi te koop aan bieden tijdens de keuring. Het bestuur zal
gaan kijken in hoeverre er aanpassing moeten komen.
Door personen die de eerste keer een keuring moeten organiseren is aangegeven
dat zij een bijeenkomst wel op prijs stellen. Zij kunnen dan kennismaken met de
anderen die betrokken zijn bij de keuringen. Dan zoek je makkelijker contact als
er vragen zijn.
Een extra aandacht punt was, hoe krijgen we meer aandacht voor de karakteristieke kenmerken die langzaam aan het verdwijnen zijn, denk hieraan bijvoorbeeld de onderwol, gestippeld, kortharig, verschillende hoornvormen.
Zowel in het landelijk bestuur als bij de keurmeestergroep wordt hier al met
regelmaat over gesproken. Hoe kan de keuringsorganisatie hierin bij dragen?
Meestal zijn dit dieren die niet de hoogste punten scoren, dus die zien we tijdens
de prijsuitreiking niet terug. Voorstel is om zo’n dier tijdens de prijsuitreiking
wel in de ring te roepen en dat de keurmeesters uitleg geven wat er zo karakteristiek is aan dit dier.
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Wij willen hier geen extra prijs aan koppelen, ons voorstel is om het dier met
foto en extra informatie (zoals beschrijving van het bijzondere kenmerk, de afstamming, waarom houdt de eigenaar dit dier, iets over de eigenaar zelf e.d.) in de
DNL (en eventueel op de website) te plaatsen. Jans Kelder zal gevraagd worden
of hij dit op zich wil nemen.
De foktechnische commissie zal gevraagd worden welke karakteristieke kenmerken er zijn, en welke er langzaam maar zeker uit het beeld verdwijnen. Bijvoorbeeld, kortharige geiten zien we bijna niet meer.
De keurmeesters krijgen er dus min of meer een taak bij. Zij moeten aangeven
of er een geit/bok aanwezig is met een karakteristiek kenmerk. Vaak wordt er
tijdens het keuren al iets over gezegd. Echter om dit karakteristiek kenmerk aan
een breder publiek te laten zien, lijkt het ons beter om tijdens de prijsuitreiking
dit dier terug te roepen in de ring, omdat er dan de meeste mensen om de ring
staan. Er zal aan de keurmeestersgroep gevraagd worden wat ze van dit voorstel
vinden.
Misschien moet er ook eens een oproep gedaan worden in de DNL naar de
fokkers toe. Als ze thuis een dier hebben dat iets aparts heeft, neem het mee
naar de keuring en laat dit zien.

19

Diversiteit of afwijking: deel 2
Door: Jans Kelder

Dit artikel is een vervolg op de oproep die in de vorige DNL stond over de bijzondere bok die in Reeth (Gelderland) werd gesignaleerd door een artikel in de
Volkskrant.
Het ging om deze bok met mogelijk ramshoorns.

Tot mijn verrassing kwam direct na het verschijnen van de DNL een reactie van
Dia Vennis en Ben Wouters. Het was een treffend verhaal over de genoemde
bok. Hierbij de reactie en het daarop volgende mailcontact. Om het geheel wat
levendiger te maken nemen we alles integraal op.
Hallo Jans,

Wat was ik verbaasd toen ik vanmorgen ons clubblad opensloeg en zag dat onze
bok werd gezocht. In Reeth, een klein buurtschap tussen Arnhem en Nijmegen,
is veel te doen om allerlei bestemmingsplannen die de leefbaarheid in onze omgeving zullen aantasten. In dat kader plaatste de Volkskrant een artikel met een
foto waarop onze bok mooi stond te zijn.
Wie is deze bok met bijzondere hoorns toch? Het is Jurre van de IJsselhoeve, 8
jaar oud en met hele zware hoorns.
Ongeveer 2 jaar geleden merkten wij dat zijn enorme gewei begon te zakken.
Tijdens de keuring spraken wij hierover met Jos Verdonk. Hij noemde het
hoornmoeheid.
Jurre is een lieve bok die echt niets te kort komt maar de laatste tijd waren zijn
horens toch een groot probleem. De horens wijzen naar voren en gaan dicht
langs zijn kop. Daardoor kon hij niet meer bij de hooiruif en brok eten kon alleen nog uit de hand. Water drinken werd ook steeds moeilijker.
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Op de dag dat wij ons clubblad lazen stond een naar karweitje gepland. In overleg met de dierenarts hebben we besloten de horens van Jurre gedeeltelijk af te
zagen. Ik zag er erg tegenop. Ben heeft de horens met een ijzerzaag afgezaagd
terwijl ik Jurre rustig aan een touw had. Binnen een paar minuten waren de
uiteinden van de horens eraf.

Jurre bleef relaxed staan en wat was hij blij toen hij de wei weer inging en weer
lekker uit de bak kon eten. Ben en ik hebben echt staan genieten van onze blije
bok die nu een beetje ramshoorns heeft.
Groeten uit Reeth,
Ben Wouters en Dia Vennis
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Jurre 2012

Jurre 2013

Jurre 2015

Jurre 2017
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Dia,
Wat ben ik blij met deze reactie.
Eindelijk eens een antwoord op een vraag en wat voor een antwoord.
Een verrijking voor het volgende club blad.
Zo zie je maar weer dat mensen er mee bezig zijn.
1. Het was dus een landgeit. Dat was goed gezien.
2. De hoorns zijn bijzonder.
3. Een herinnering aan Jos met zijn kennis komt weer.
4. Jullie hebben het probleem mooi opgelost. Zo deden de boeren dat ook met
hoorns die in de kop groeiden.
5. Jurre zal hier alleen maar gemak van hebben.
6. Heb je nog iets over vererving van deze hoorns of van de zeg maar afwijking
cq hoornmoeheid?
7. Mag ik het nog eens voor leggen aan Johannes en Geert?
Nogmaals zeer bedankt.
We komen er op terug.
En dan komt er een reactie die ook kan bijdragen om het verhaal compleet te
maken.
“Ik zat nog eens te denken. Misschien is het nog van belang te weten dat een
zoon van Jurre, Menno van Salau een hoorn heeft verloren(is gebeurd bij Astrid
Welten) en dat een zoon van Menno, Pim van ‘t Moeras ook een hoorn heeft
verloren in een gevecht.
Astrid heeft Menno recent verkocht (koper is bij haar bekend) en Pim loopt bij
ons. Misschien goed om mee te geven aan Geert en Johannes”.
Dia,
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Dit was een deel 1 van het verhaal.
Blijkbaar boeit het toch, want er kwam
ook een reactie op de foto van de geit in
het Bargerveen.
Het ging daarbij om deze geit met
bijzondere hoorns.

Hierbij de reactie:
Bij deze wil ik even reageren op het stukje dat je hebt geschreven in de laatste
LFNL over de geit met de kromme horens in het Bargerveen.
Deze geit is mij bekend, en was eigendom van Luuc Bos, de vader van mijn
partner Joshua. Helaas is deze geit vorig jaar overleden aan de gevolgen van een
hardnekkige uierontsteking. Haar dochter werd daarmee flessenlam en loopt bij
mij in de achtertuin.
Deze geit is indertijd van buitenaf via een handelaar aangekocht. Haar oorsprong ligt in Friesland, maar we kunnen niet meer achterhalen waar precies. Of
de ramshoorns toen al (in deze mate) aanwezig waren durft Luuc niet met 100%
zekerheid te zeggen.
We hebben een grote groep geiten die al jaren in dit gebied loopt, en geen van
deze geiten vertoont deze hoorngroei. Mocht ‘arme grond en gebrek aan mineralen’ de oorzaak zijn, dan zouden we dit fenomeen m.i. toch vaker in meer of
mindere mate moeten zien. Haar dochter heeft deze hoorngroei overigens geheel niet. De geit zelf had er ook weinig baat bij: de hoorn aan één zijde groeide
steeds tegen haar oog, en moest regelmatig ingekort worden.
Ik hoop je hiermee wat meer achtergrondinfo te hebben gegeven. Mocht je meer
willen weten dan ben ik van harte bereid om te proberen je vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Alineke Botter
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Reactie:
De geit is inderdaad van Luc Bos en ik heb hem toen ook diverse keren gebeld.
Hij was moeilijk te bereiken. Ik ken de geitengroep wel. Het bijzondere is dat ze
voor de huidige standaard groot zijn en dat vindt Luc wel mooi, omdat ze dan
niet zo snel in het moeras weg zakken. Het is de ouderwetse standaard.
Tot een contact is het niet gekomen, temeer omdat ik na adviezen ingewonnen
te hebben, tot de conclusie moest komen dat er geen sprake van echte
ramshoorns was.
Ik ben wel blij met deze reactie en zal deze ook mee nemen in de volgende DNL.
De bok is namelijk ook getraceerd.
Als je toevallig het nummer van de geit kunt achterhalen, dan is hij in Zooeasy
wel te vinden.
Het wordt best wel een interessant thema.
Groet Jans
Reactie van Johannes Tigchelaar
Bij de bok Jurre is volgens mij geen sprake van ramshoorns. De bok heeft liervormige hoorns die flink doorgezakt zijn.
Het is een vorm van degeneratie en hoe deze ontstaan is is niet met zekerheid te
zeggen. Vroeger kwam deze afwijking vaker voor en ook andere afwijkingen, als
heupdysplasie, beengebreken, wervelkolomvergroeiingen kwamen nogal eens
voor. Dit was vaak een gevolg van inteelt wat toen nog onvermijdelijk was, maar
nu ook altijd nog op de loer ligt.
Een van de oudste bokken Ezechiël had ramshoorns. De hoorns moet goed gedraaid zijn en niet naar beneden zakken, zodat ze aan het oog komen of zo ver
dat de bok niet goed meer kan eten. Dan is er sprake van een afwijking.
Ook een oorzaak zou kunnen zijn dat een bok het in zijn jeugd te goed heeft gehad en dat er een zware hoorngroei is ontstaan. Op hoge leeftijd kan de bok deze
`weelde` letterlijk niet meer dragen en zakken ze door (zwaartekracht). Overdaad kan dus ook schaden.
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Erfelijkheid kan natuurlijk ook een oorzaak zijn. Het verhaal van Dia over de
nazaten over gebroken hoorns wijzen in die richting, tenzij er sprake is van
trauma.
Het tekort aan mineralen, zoals bij de geit werd gesuggereerd, kan een rol spelen,
zeker als de geit al wat zwakke hoorns heeft.
De term hoornmoeheid komt uit de “oude” keurmeestersgroep en dan met name
van Leo Witteman, die deze term gebruikte vanwege zijn Noorse bok. Hoornmoeheid is eigenlijk een nietszeggend begrip. Hier is in eerdere DNL´s meer
over geschreven.
Of deze hoorngroei bij Jurre nu overmaat, gebrek, erfelijkheid of slijtage is, wie
zal het zeggen. Mooi dat Jurre zo oud wordt en vaak op een keuring verscheen,
want anders hadden we het nooit kunnen zien.
Hoe verder?
De speurtocht naar diversiteit binnen de landgeitenpopulatie is hiermee niet ten
einde. Integendeel, de uitdaging om verder te zoeken wordt bij mij en niet alleen
bij mij steeds groter. Ook de fok en adviescommissie, het bestuur en de keurmeesters zijn van mening dat we de diversiteit moeten bewaken. Daarom wordt
er op de komende keuringen extra aandacht besteed aan deze nieuwe trend. Dat
kan natuurlijk alleen als er geiten op de keuring worden aangeboden met bijzondere kenmerken. Dat kan natuurlijk de ramshoorn zijn, maar ook een bijzondere kleur, bijzondere beharing etc.
Misschien heb u een geit die niet direct hoog in punten zal scoren, maar om de
een of andere reden de moeite waard is om te laten zien. Deze geiten zulle extra
in het zonnetje worden gezet dit jaar.
Want we moeten in dit zeldzame huisdierras niks verloren laten gaan.
Het gaat niet alleen om de ideale geit met de juiste standaard.
Nogmaals “diversiteit” is het thema dit jaar.
Schroom niet om deze geiten te tonen.
We zullen als redactie ook het archief in duiken om zaken boven water te krijgen.
Dus: Wordt vervolgd.
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De Nederlandse landgeit onder de vleugels van de SZH
De naam komt vast eens voorbij, maar wat doet de SZH nou precies? Een kort
overzicht van onze missie en een paar van de daarbij behorende activiteiten
worden hierbij uitgelicht.
Het was 1976 dat een aantal hoog geleerden en wetenschappers de koppen bij
elkaar hebben gestoken met maar één doel: de steeds zeldzamer wordende oorspronkelijke landbouwhuisdierrassen behoeden van uitsterven, het in stand
houden van ons levend erfgoed. Dat deden we toen, en dat toen we nu nog
steeds. De SZH, of te wel Stichting Zeldzame Huisdierrassen noemt zich aanjager, kennisdeler en facilitator. We promoten en ondersteunen waar we de energie voelen in het veld, of waar het het hardst nodig is.

Fokkerij

Op het gebied van fokkerij resulteert dit in het organiseren van strategiedagen waarbij we samenwerken met het Centrum voor Genetische bronnen van
Nederland, (CGN). Het fokken met kleine populaties vereist extra kennis en
maatregelen om de inteelttoename niet te snel op te laten lopen. Daarvoor is het
ook belangrijk om oog te hebben voor het behoud van voldoende variatie binnen
de toch al kleine groep van fokdieren. Maar ook door netwerken met bijvoorbeeld kinderboerderijen of scholen te versterken kan de SZH een belangrijke
bemiddelingsrol spelen in de vergemakkelijken van uitwisseling van genenmateriaal.

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging gebeurt vaak achter de schermen, maar soms kunnen we
niet anders dan eens goed van ons te laten horen. In 2017 stonden we samen
met een aantal veehouders midden op Het Plein in Den Haag, om de Tweede
Kamerleden een ‘brandbrief ’ aan te bieden waarin we onze zorgen uiten over de
toekomst van de zeldzame rassen en waarbij we het ministerie wezen op hun verantwoordelijkheden om hier ook in te investeren. Wietse en Zus Velthuis nemen
deze dag hun landgeiten mee om te showen op een rode loper aan het publiek.
Het evenement haalde landelijke televisie en het was bijzonder om dit samen
met de fokkers samen te mogen doen. De strijd is uiteraard nog niet gestreden.
We zitten jaarlijks om tafel met ministerie en partners zoals vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN), Levende Have en de Nederlandse Belangenvereniging voor Hobbyhouders om te bespreken hoe wetgeving
beter kan aansluiten op het houden van en ondernemen met zeldzame rassen.
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De verplichte entingen en andere voorwaarden voor keuringen zijn hier bijvoorbeeld regelmatig ter tafel gekomen.
In de belangenbehartiging treden we zoveel mogelijk gezamenlijk op, bij de
runderrassen organiseren hiervoor twee keer per jaar zogenaamde ‘platformbijeenkomsten’ voor, waar alle rasorganisaties en het CGN bij aanwezig zijn. Naast
het delen van kennis is het is goed om op hoogte te zijn van wat er bij vergelijkbare organisaties speelt en om elkaar te versterken waar mogelijk. Het zou mooi
zijn als dit ook binnen de geitenverenigingen mogelijk wordt om te organiseren.

Win-win situaties

We zoeken naar win-win situaties en zijn hier de bemiddelaar. Zo is ook, uit
initiatief van de vereniging van Brandrode runderen, een ‘lease’ project ontstaan.
Kinderboerderijen bieden de perfecte etalage voor een zeldzaam ras, wij zoeken
in samenwerking met de rasorganisatie een fokker die dit dier kan en wil uitlenen voor bepaalde tijd. Op onze beurt zorgen wij voor de educatie en informatie
eromheen. Dit concept is later uitgerold naar de andere rassen. Zo zijn er aanvragen geweest vanuit park Keukenhof van Centerparcs en van Dierentuin Artis
een hun te ondersteunen in een invulling van hun dierenweides met zeldzame
rassen.

Om de diverse vragen die we krijgen van natuurbeheerders, landgoedeigenaren,
of dierenliefhebbers met een stukje achtertuin over die graag willen weten welke
rassen hun het beste zouden passen zijn we momenteel bezig met het inrichten
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van een digitale omgeving voor met name de potentiele liefhebber. Daar kan
hij of zij straks alle informatie over type begrazing, oorsprong van de rassen,
gebruik van de rassen, producten en opbrengsten, of type afrastering en fokkerijaspecten terugvinden. We verwachten de website eind van dit jaar online,
en vragen uiteraard hulp van de rasorganisaties voor de invulling van de juiste
informatie. Ook zoeken we links met wetenschappelijke onderzoeken en goed
aangeschreven omgevingen als natuurkennis.nl.

Promoten kunnen we niet genoeg

In de promotie zijn onze erkende centra bijzonder waardevolle ambassadeurs.
De erkende fokcentra (voor Nederlandse landgeiten zijn erkend: Boerderij
Lambalgen, fokcentrum Vredenheim, boerderij De Eikenhof, De Mariapeel,
Sint Pietersberg, Stal De Poggebelt, Langelo-Veenhuizen en De Lindeborg ),
educatieve centra (zoals MEK Oosterhout) en ook de erkende zeldzaamlekker
centra (zoals het prachtige Marienwaerdt), dat zijn de locaties bij uitstek die wij
promoten bij het grotere publiek. En gelukkig komen er daar elk jaar weer een
mooi aantal bij. Genoeg te doen samen, kennis te delen, en samen een krachtig
erfgoedblok te vormen in de maatschappij. Mocht u zelf graag een fokcentrum
willen worden dan staan de voorwaarden hiervoor op onze website.
Middels workshops en regelmatig contact met zowel de erkende centra als de
rasorganisaties en onze partnerorganisaties proberen we zoveel mogelijk jong
publiek kennis te laten maken met ons levend erfgoed. Tenslotte hebben de rassen alleen een toekomst als de jeugd haar straks ook wil houden en fokken. Zodoende zijn evenementen, excursies en educatieve projecten belangrijke activiteiten van de stichting. Op 5 april organiseren Nonja Remijn (SZH) en Astrid
Welten (Fokcentrum de Eikenhof ) samen een gastles voor MBO scholieren van
het Helicon in Eindhoven, over ondernemen met zeldzame rassen en hoe fok29
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kerij hier een rol in speelt. Studenten enthousiast maken voor het levend erfgoed
is een mooie uitdaging, en we krijgen er soms ook erg innovatieve ideeën voor
terug.

Slechts € 22,50 per jaar

Op dit ogenblik kan de SZH zijn werkzaamheden financieren door steun van
de overheid en een 1150 donateurs. Maar ook wij ontkomen niet aan de Haagse bezuinigingen. De overheidsbijdrage is in een rap tempo afgebouwd naar
€80.000 per jaar. Om deze financiële klap op te vangen zijn we druk bezig andere fondsen te werven. In onze ideale wereld zijn alle fokkers en houders van
de zeldzame rassen natuurlijk ook donateur van de SZH voor € 22,50 per jaar.
Die ideale wereld is nog ver weg maar daar kunt u wellicht iets aan doen. Bezoek
onderstaande websites eens en oordeel zelf wat we voor u waard zijn, en zo mogelijk wordt u ook donateur, en ontvangt u tevens het mooie welkomstgeschenk
‘Vorstelijk Vee’ én krijgt u 4 keer per jaar het kwartaalblad van de stichting thuis
gestuurd.

www.szh.nl
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Bokken voor de kar
Door: Jan Vervoort en Jacqueline Donkers (Wamel)

In de 27 jaar dat we hier wonen, hebben wij altijd geiten gehad. Eerst witte en
bonte melkgeiten, die melk gaven voor eigen consumptie. Later zijn we overgestapt op de Nederlandse Landgeit. Jan droomde van een bok voor de kar.
Voor dat doel hielden we Rogge aan, ons mooiste boklam. Omdat niet iedereen gecharmeerd is van bokkenlucht, moest hij gecastreerd worden. De veearts
deed dat aan huis, Jacqueline mocht assisteren. Rogge groeide uit tot de mooiste
hamel uit de wijde omgeving. Hij stond aan de dijk en is door passanten talloze
malen gefotografeerd. Jan ging op zoek naar een bokkenwagen. Maar de karren
die werden aangeboden waren óf onbetaalbaar, óf in heel slechte staat. Rogge
heeft in zijn twaalfjarige leven nooit voor de kar gestaan. Pas twee weken na zijn
overlijden stuitte Jan op een prachtige bockbierwagen, gewoon op de vrije markt
hier in het dorp. Jan heeft die kar helemaal uit elkaar gehaald en opgeknapt.
Toen hadden we een prachtige wagen, maar geen bok.
Eind 2016 kochten we de tweejarige Nozem van Astrid en Mark Welten. Een
forse bok met veel lichtgekleurd haar. Het bleek een leergierig beestje, dus binnen de kortste keren liep hij voor de kar. Jan en Nozem hadden er allebei lol in.
Ze reden ritjes met kinderen in de kar op de kinderboerderij en bij de opening
van een nostalgisch winkeltje, ook stal Nozem de show tijdens de winterfair en
liep hij mee in de koningsdagoptocht (dat ging zelfs dwars door het plaatselijke
bejaardenhuis).
Opeens werden op marktplaats allerlei bokkenwagens aangeboden. Er staan er
nu drie bij ons in de loods! Jan bedacht iets nieuws: hij wilde span gaan rijden.
Dus gingen we weer naar Astrid en Mark en kwamen thuis met Nada: een wat
kleinere bok met veel haar in een warme wildkleur. Qua uiterlijk combineren de
heren goed bij elkaar en gelukkig kunnen ze het samen goed vinden. Ze hebben
zelfs meer aandacht voor elkaar dan voor onze (oude) geit Lieke, maar dat komt
wellicht omdat we ze lieten castreren.
Vorig jaar hebben we voor het eerst gekeken bij de Historische Optocht in Gemert. Wat een prachtig evenement is dat! Al die voertuigen en spullen van lang
geleden, al die mensen in ouderwetse kleding, al die dieren. Daar wilden wij dit
jaar graag aan meedoen. Natuurlijk met onze mooie bockbierkar.
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Met wat passen en meten kregen we de kar en twee bokken in de trailer.
We hadden ouderwetse kleren uitgezocht voor onszelf en onze kleinkinderen.
Die twee kleintjes hebben vele harten gestolen, toen ze enthousiast zwaaiend
hoog op de wagen zaten.
Nada was nog niet gewend aan het bit, maar liep al meteen goed mee aan een
lijntje. Enig nadeel: de twee bokken wilden de hele tijd náást elkaar lopen. Als
Nada voorop liep, was hij niet vooruit te branden, als Nada achteraan liep, wilde
Nozem niet vooruit. Dus bonden we Nada aan de burrie van de kar of liep Jacqueline met hem aan een lijntje, steeds in het zicht van Nozem. Het was mooi om
te zien, dat de dieren zo ontspannen meeliepen in zo’n drukke optocht. Wij hadden een prachtige, feestelijk dag, hebben allemaal ontzettend genoten. Hopelijk
kunnen we volgend jaar weer mee doen en wellicht lopen Nada en Nozem dan
echt als span.
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De wolf in Nederland.
Het was al lang niet meer de vraag of de wolf in Nederland zou komen, de vraag
werd al lang teruggebracht tot wanneer de wolf zou komen. Ook deze vraag is
intussen meer dan beantwoord.
De laatste maanden verscheen het thema bijna wekelijks minstens 1 keer in het
nieuws.

We waren begonnen data op te slaan, maar ook dit is niet meer nodig.
Zeker is dat ze er zijn en in het noorden hebben ze in Langezwaag, Marum,
Oosterhesselen, Benneveld, De Knipe, Appelscha, Kerkenveld, Staphorst,
Zuidwolde en Ruurlo hun sporen achtergelaten in de vorm van doodgebeten
schapen..
We zullen het allemaal een plekje moeten geven, zolang de regelgeving blijft
zoals die is.
Schadeafhandeling wordt geregeld door Bij12-Faunafonds, alleen als DNAonderzoek aantoont dat het om een wolf gaat. Is dat niet het geval dan zijn de
kosten voor de eigenaar. En dat zal weer veel met name geitenhouders, er van
weerhouden melding te maken. Bij ons geitenhouders gaat het nl. niet om
economische schade, maar meer emotionele “schade”.

Zie voor meer info op de site: www.wolveninnederland.nl
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Agenda & Zoo Easy Online
LFNL vergaderingen 2018

ZooEasy Online

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 01-09 Huizen
zo 02-09 Geffen
za 08-09 Oldebroek
zo 09-09 Opende
Evenementen/bijeenkomsten 2018
22/23/24-06 Farm and Country Fair,
		Aalten
07/08/09-09 Levend Erfgoed dagen,
		Arnhem
16-09 Boerenmert in Hapert
16-09 Buitenfestival bij,
		Boomkroonpad
29-09 Geiten-Event Zwolle

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.

Gezamenlijke entdagen 2018
Friesland
Drenthe 		
West-Nederland
Zuid-Nederland

30 juni en 21 juli
7 juli en 28 juli
30 juni en 21 juli
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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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