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1. Stip op de horizon.
Wat willen we als fokkersclub bereiken in de komend jaren?
Als fok-technische commissie zien we dat we in de achterliggende decennia veel hebben bereikt. Het
is tijd om de balans op te maken en aan het bestuur te adviseren over nieuw beleid voor de
komende jaren.

2. Waar komen we vandaan?
Wat is de staat van de landgeit? Op welke punten zijn er ontwikkelingen doorgemaakt in de
geschiedenis van de fokkersclub?
➢ Omdat er in 1970 slechts een tiental landgeiten resteerden was het voor landgeitenfokkers
van het eerste uur eerst zaak om te voorkomen dat het ras zou uitsterven. Dat is gelukt,
rond de eeuwwisseling waren en ongeveer 1500 geregistreerde dieren.
➢ Daarna is naast verdere groei van de populatie het accent steeds meer komen te liggen op
kwaliteitsverbetering. Verbetering van type, beenwerk, enz. heeft er toe geleid dat we een
beduidend betere kwaliteit van de landgeiten kunnen constateren. Illustratief hiervoor is het
gegeven dat er in het afgelopen jaar veelvuldig meer dan 90 punten werden toegekend. Door
voortschrijdend inzicht is in de afgelopen periode de standaard hier en daar bijgesteld
waardoor we een duidelijk beeld hebben waar een landgeit aan moet voldoen.
➢ Tegelijkertijd is ons in de afgelopen jaren door wetenschappelijk onderzoek duidelijk
geworden dat we genetisch gezien de landgeit niet gered hebben. We hebben door onze
fokkerij een plaatje gecreëerd van een geit die de uiterlijke kenmerken heeft van de dieren
die op eeuwenoude afbeeldingen staan. Enerzijds is dat teleurstellend, anderzijds mogen we
constateren dat we als fokkers gezamenlijk tot veel in staat zijn.
➢ Er zijn geen nadelige gevolgen van inteelt zien in onze populatie. Hiermee is er geen foktechnische noodzaak om andere rassen te gebruiken met het oog op genetische diversiteit.

3. Waar willen we naar toe?
Nu zowel grootte van de populatie als de kwaliteit ervan op een acceptabel niveau zijn en de
voorwaarden aanwezig zijn om wat betreft deze beide aspecten door te groeien is de tijd rijp voor
een volgende stap.
Als FTC vinden we dat het beleid van onze fokkersclub zich in de komende periode zou moeten
richten op 3 aandachtsvelden.
➢ Diversiteit.
Er zal meer aandacht moeten komen voor bijzondere kenmerken. In de bijlage wordt een
aantal kenmerken genoemd die aandacht verdienen. We signaleren dat door het streven
naar een hoge waardering uniformiteit in de hand wordt gewerkt omdat er te weinig bokken
worden gebruikt. We zouden meer moeten stimuleren dat fokkers alert worden op
bijzondere eigenschappen en hen motiveren hun persoonlijke fokdoel hierop af te stemmen.
➢ Vitaliteit en duurzaamheid.
Vinden wij het ras vitaal genoeg is? Hoe kan het dat er zoveel dieren uitvallen in de
begrazing?

Bij de verder ontwikkeling van ons ras zouden we ons moeten richten op de nutskant van de
geit, zodat ze nog interessanter worden voor begrazingprojecten.
Onder vitaliteit verstaan we: Levensduur, weerstand tegen minder gunstige omstandigheden,
resistentie tegen worminfectie, vruchtbaarheid, gemakkelijk lammeren groot kunnen
brengen, als éénjarige een lam groot kunnen, brengen, karakter, onafhankelijkheid van
krachtvoer, enz.
➢ Cultureel erfgoed.
De geit is na de hond het oudste gedomesticeerde huisdier, staat dus dicht bij de mens.
We zijn ons er van bewust dat de landgeit in de 21e eeuw andere functies heeft dan in
voorgaande eeuwen. Was het leveren van melk en vlees eeuwenlang het belangrijkste doel
om de geit te houden en te fokken, nu is de landgeit als hobbydier veel meer een inkleuring
van onze leefomgeving (knuffelgeit) , aankleding van het erf, en maakt hij zich m.n. op
kinderboerderijen bijzonder nuttig om mensen in contact te brengen met de natuur, en ons
levend erfgoed. Als landgeitenclub zouden we deze functie van kinderboerderijen, musea en
andere instellingen in de publieke ruimte meer moeten versterken om zo de landgeit bonder
de aandacht te krijgen van een breder publiek.

4. Hoe zou dat kunnen?
Er worden een aantal ideeën geopperd hoe we bovenstaande zouden kunnen bereiken. In een
volgend overleg zouden we deze punten verder uit moeten werken.
Wat betreft diversiteit:
- Bonuspunten voor dieren met specifieke eigenschappen (zie bijlage).
- SZH trofee voor dier met het meest zeldzame kenmerk
- Bokkendepot om dieren met specifieke eigenschappen te kunnen behouden.
- Goede bokken een maximaal aantal dekkingen laten doen om meer spreiding te stimuleren
- Zoeken naar en promoten van moederlijnen die weinig gebruikt worden.
- Bestudering van beeldmateriaal om specifieke eigenschappen te inventariseren
- Keuringsorganisaties uitdagen tot creatieve nieuwe aanpak
Wat betreft vitaliteit
- Vooral bij bokken strenger beoordelen van beenwerk om constante kwaliteit beenwerk te
krijgen.
- Bij geiten idem betreffende de uier.
- Oor te luisteren leggen bij herders en begrazingsbedrijven en hen met elkaar in contact
brengen om zodoende kennis en ervaring uit te wisselen.
- Strakker advies op inteelt.
Wat betreft Cultureel erfgoed
- Kunnen we kinderboerderijen, zorgboerderijen, stadsboerderijen, musea e.d. een aparte
status geven zodat zij gestimuleerd worden om representatieve dieren kunnen houden
- Stimuleren dat hobbydierhouders in de periferie (geen lid maar wel goede landgeiten) van
goedgekeurde bokken worden voorzien.

5. Dag van de Landgeit
Bovenstaande bouwstenen voor een nieuw beleid zouden we willen toelichten op een te organiseren
ledenbijeenkomst waarop de “De Staat van de Landgeit” wordt behandeld en waarop de stip op de
horizon wordt aangewezen.

Bijlage: specifieke kenmerken die dreigen te verdwijnen
-

-

Kortharigheid. Hierbij is het fok- en stamboekreglement leidend: de beharing moet ruig en
overal kortharig zijn. Dus niet het glimmende van een dwerggeit en geen lange broekharen.
Ramshorens. Hierbij in aanmerking nemen dat de horenpunten niet zodanig gevormd zijn dat
ze de ogen in dreigen te groeien en alsnog ingekort moeten worden.
Sabelvormige horens
Bijzondere aftekeningen zoals stippenpatroon. Dit patroon is alleen bij oudere dieren
zichtbaar en bevindt zich op de flanken van de geit. Bij lammeren zul je het dus niet zien. Het
zijn geen ronde vlekken Dalmatische hond type maar eerder een soort minimale tijgerprint.
Zie foto

Geheel witte kleur
Opvallende aanwezigheid van onderwol (mohair). Deze eigenschap hoort bij noord west
Europese ‘cold weather goat’, de groep landgeiten rassen waar ook de Nederlandse
landgeiten bij hoort. Mohair beschermt de geit beter tegen een nat en koud klimaat.
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