‘Nubische fokker aan het woord’

Stal Sunshine: vallen,
opstaan en vooral doorgaan
Ivar ten Tuynte

Nubische geiten met de stalnaam Sunshine kennen we uit de verschillende keuringsverslagen en uit
de Top 10 melklijsten. Recentelijk waren wij op bezoek bij deze Nubische geitenfokkerij. Achter de
stalnaam Sunshine zit de Combinatie De Jong (moeder Janny en dochter Joyce) uit Haskerdijken.

H

ier woont de familie sinds vier
jaar, daarvoor woonden ze in
Vegelinsoord. Vlak langs de snelweg van Heerenveen naar Leeuwarden ligt
hun riante herenboerderij te midden van
dik 50 hectare weiland. Daarnaast hebben
ze nog 10 hectare weiland in pacht op enige
afstand. In de grote stallen alwaar Janny in
maatschap met man Auke een melkveehouderij met ruim tachtig melkkoeien
bedrijft, is ook een plekje voor de andere
liefheb-berijen. Zo is er een grote trekkerloods; Janny is gek op trekker rijden en zij
verheugt zich al weer op het moment dat er
actie in het veld gewenst is. Er is stalruimte

voor paarden met een mooie buitenbak –
Joyce en tweelingbroer Chris zijn zeer
verdienstelijke ruiters – er is ruimte voor
Hampshire Down schapen en natuurlijk
voor de Nubische geiten.

Door dochter naar Nubische geiten
Geiten heeft Janny al veel langer, zo’n dertien jaar waren de Witte geiten haar eerste
keuze. In 1997 gaf dochter Joyce de doorslag
voor het Nubische ras. Bij IPC Oenkerk was
zij gevallen voor een Nubisch lam, Angela,
en dit lam was het begin van de Nubische
fokkerij. Bij de familie Dob werd het lam
gedekt, en door dat bezoek kwam er een

tweede Nubische geit op stal; de fokkerij
kon van start gaan.
In 2000 had Janny twee Nubische geiten
dragend, deze gaven beide een vierling en
zo waren er opeens tien Nubische geiten op
stal. De keuze voor de stalnaam Sunshine
is weloverwogen. Janny heeft lang zitten
dubben met haar gezondheid en het hebben
en houden van geiten vindt ze heerlijk rustgevend. “’s Avonds door de stallen lopen
en zien dat alle geiten het goed hebben, is
fantastisch. Mijn geiten zijn aanhankelijke,
rustgevende zonnestralen. En ook het
geboorteseizoen betekent echte spanning;
wat wordt het, weer eens een vierling, bokken of geiten? En wat voor een uier komt
er onder de eerst aflammende geiten?”

Ook dieptepunten
Helaas heeft de fokkerij haar dieptepunten
gekend. In 1998 werd de stal belaagd door
het CAE- en CL-virus. Dit betekende het
einde van zes mooie Witte melkgeiten,
slechts de opgevangen Witte lammeren
bleven over. En dan zes jaar later, in 2004,
komt daar nog eens een drama overheen:
de geitenstapel wordt getroffen door een
virus. Van de twaalf veelbelovende Nubische
geiten overleven er slechts drie, samen met
bok Roderick. Ondanks alles geeft de familie
niet op, gewoon doorgaan is hun devies,
maar wel met verbittering in het hart.
Vol trots spreekt Janny over haar bok Sunshine Roderick, een nazaat van haar eerste
Nubische lam Angela van IPC Oenkerk. Hij
is de landelijke reservekampioen Nubische
bok van 2008 en 2009, en is met een schofthoogte van 1,07 meter en een gewicht van
135 kilo een gigant. Helaas is Janny er nu even
mee uitgefokt, maar kwijt wil ze hem niet.
“Dan maar kijken of een leaseconstructie
mogelijk is.”

Melken en fokkerij
Sunshine Samantha was in 2009 de beste melkproducerende geit
en stond als eerste in de top tien van Nubische productiegeiten.
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Sunshine Roderick was in 2008 en in 2009 reservekampioen van de
oudere bokken op de landelijke Nubische keuring in Kootwijkerbroek.

Alle jaren dat de Combinatie De Jong met
de Nubische geiten actief is, zien we ze

terug in de melklijsten. Iedere zes weken
komt CR Delta monsteren, samen met de
koeien. Uit een analyse van alle afgesloten
Nubische melklijsten blijkt dat dik 32.500
kilo melk door Janny’s vingers is gevloeid.
Wat betreft de kwaliteit zit het ook goed.
Van dertig afgesloten melklijsten zitten er
zeventien boven de 100 CVE, en in 2009
heeft Sunshine Avril over 253 dagen 5,25
kilo per dag gegeven en een CVE van 128
behaald. En daarmee behoort zij tot de top
van Nederland. Zowel op het gebied van de
koeien als geiten is Janny bezig met onderzoek naar bloedlijnen. “Dat hoort bij de
hobby. Meer dan een koe of geit op stal,
ook zorgen dat de volgende generatie weer
net wat beter wordt.” Voor haar Nubische
geiten is Janny helder: hoogte en type zijn
voldoende, de uiers moeten beter. Daar zal
met de bokkeuze voor 2010 dan ook sterk
op gelet worden. Echter, ook de kwaliteit
van de benen moet bewaakt worden.
De familie is wat minder actief geworden met
het bezoeken van keuringen. De papieren
rompslomp en de ergernissen met dierziekten temperen het enthousiasme.
Daarnaast geldt heel nadrukkelijk dat
de hobbyfokkerij de bedrijfsvoering niet
in gevaar mag brengen.

gaat veranderen. Daarbij moeten we, aldus
Janny, onze Nubische inspecteur en keurmeester Jan van Burgsteden uit Eesveen met
zijn jarenlange ervaring en kritische beoordelingen, hoog in het vaandel houden.
Voor de toekomst is de Combinatie helder:
“lekker doorgaan”. Janny hoopt dat de
stalnaam Sunshine voor veel geitenhouders
zal betekenen dat het zonnetje weer gaat
schijnen. Gezondheid is een groot goed, zo
heeft Stal Sunshine in de praktijk ervaren.
Maar Janny blijft positief en spreekt de
wens uit dat de Nederlandse geitenfokkerij
veel gezondheid mag beleven de komende
jaren. Want uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste voor mens en dier!

Profiel

Rasstandaard
De afgelopen vier jaren heeft Janny in het
bestuur van de fokgroep gezeten. “Daar heb
ik van genoten, en van geleerd.” Maar het
betekende voor haar, met de drukke werkzaamheden op de boerderij en haar wisselende gezondheid, wel een capaciteitsaanslag.
Zij heeft mede aan de wieg gestaan van het
besluit van de fokgroep om meer vrijheid aan
de fokkers te geven door de verschillende
eisen voor mannelijke en vrouwelijke dieren
te laten vervallen. Janny spreekt nadrukkelijk de hoop uit dat de soepele regelgeving
van de Nubische fokkers niet inhoudt dat
het karakteristieke beeld, zoals omschreven
in de rasstandaard, van de Nubische geit

Naam: Janny de Jong
Woonplaats: Haskerdijken
Bedrijf: Stal Sunshine
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