‘Nubischefokker aan
het woord’
Lianne van Stal Suijden
(m: Diana, v: Quinten van U-Nuova).

Arnica van Stal Suijden (m: Lianne van Stal
Suijden, v: Urban van U-Nuova).

Stal Suijden uit Waardenburg

‘Gewoon lekker doorgaan’

kocht men via marktplaats de Nubische bok
Quinten van U-Nuova en kon de fokkerij
van start.
De familie Suijdendorp werd lid van de
plaatselijke geitenfokvereniging ‘Neerijnen
en Omstreken’ en was zo dus aangesloten
bij de NOG.

Ivar ten Tuijnte

Smaak te pakken

Afgelopen maand waren we op bezoek bij de familie Suijdendorp in Waardenburg.
Een fokkersfamilie met een hartstocht voor Nubische geiten. Hun dieren zijn te herkennen
aan de stalnaam Suijden.

N

et buiten de bebouwde kom van
Waardenburg in de West-Betuwe,
te midden van de fruitboomgaarden, ligt het boerderijtje met stallen van
de familie Suijdendorp op een kavel van
3.300 vierkante meter.
De Nubische fokkerij is begonnen met moeder Dirkje Suijdendorp in 2001. Voor die
tijd had de familie als hobby/bijverdienste
een potchrysantenkwekerij. Die werd echter
te kleinschalig om leuk te blijven vinden en
dus was het tijd voor een andere benutting
van de ruimte. Het land werd met gras ingezaaid en daarmee werd de basis gelegd voor
kleinschalige veehouderij. In het regionale
krantje ‘Het Kontakt’ stond in 2001 een
artikel over de hobby van Pieta en Frans
Stolk (voorzitter van de NOG) met hun liefhebberij: het houden van en fokken met
Nubische geiten. Dat artikel sprak de familie
zo aan dat ze acuut op zoek gingen naar
Nubische geiten.
De eerste drie Nubische lammeren werden
gevonden en gekocht bij Esther den BoerFeenstra uit Eibergen. Daarna volgden nog
twee niet in het NOG-stamboek bekende
geiten (wilde Nubische geiten). Vervolgens
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Blacky van Stal Suijden (m: Lianne van Stal
Suijden, v. Gladiator van de Heihorst).
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In 2001 nam de familie voor het eerst deel
aan de niet-certificaatwaardige landelijke
keuring van de fokgroep in Balkbrug. Ze
hadden direct de smaak te pakken.
Uit de aanwezige geiten en bok werd in
2003 Lianne van Stal Suijden geboren.
Dat is hun stammoeder geworden, daar is
hun verdere fokkerij op gebaseerd (zie foto).
Een jaar later, in 2004, werden helaas uitsluitend bokken geboren. Dat was bijna
reden om te stoppen, gelukkig hebben ze
dat niet gedaan.
Het aantal dieren in het niet-certificaatwaardige circuit werd kleiner en kleiner,
reden voor de familie Suijdendorp om over
te gaan op de certificaatwaardige tak. Dat
werd dus een aantal keren bloed tappen. Na
een jaar kwam het positieve nieuws van de
Gezondheidsdienst voor Dieren dat alle uitslagen negatief waren. En zo hadden ze dus
de gewenste status bereikt.
Aangezien het aantal certificaatwaardige
Nubische dieren in hun vereniging dusdanig
beperkt was, werd de familie in 2006 tevens
lid van de geitenfokvereniging ‘Streven naar
Verbetering’ in Lexmond; daar waren meer
Nubische fokkers bij aangesloten en was er
dus ook meer competitie op de keuringen.
Vanaf dat moment heeft men geen keuring
voorbij laten gaan. Op de dit jaar gehouden
bokkenkeuring in Lexmond werd de familie
zelfs reservekampioen met hun zelf gefokte
bok Cornelis van Stal Suijden.

Uitdagingen
Vandaag de dag heeft de familie Suijden-

Cornelia van Stal Suijden (m: Arnica van
Stal Suijden, v: Bert van Stal Suijden).

dorp maar liefst negentien dieren op stal:
zeven melkgeiten, één overloper, zes geitlammeren, twee boklammeren en drie bokken. Eigen fok staat centraal, toch is recentelijk een geitlam gekocht bij de IJsselstee,
een lam uit ouders met goede uiers en goed
beenwerk, onderdelen die de familie wil
verbeteren in hun stal.
Voor de toekomst ziet de familie uitdagingen
in het verbeteren van de uiervorm, kruisligging en beenwerk met behoud van rastype, de door de Nubische fokkers gewenste
‘upstanding’ van de geiten, en dan ook nog
eens aandacht houden voor volume, ribwelving en een mooie wigvorm. Ten aanzien
van het beleid van de Nubische fokgroep
zijn ze tevreden (vrijheid met betrekking tot
de keuzes die je maakt in de fokkerij).
Belangrijk dat fokkers wel goed aandacht
blijven houden voor de melkgift, een 1.000
tot 1.200 liter melk per jaar vindt de familie
een must. Zelf kijken ze daarbij erg goed
naar de moeders/ouders van de bokken die
ze gebruiken. Erg blij is de familie met hun
eigengefokte eenjarige melkgeit Cornelia
van Stal Suijden; zij is qua upstanding, rasadel, hoogtemaat en uier hun topper. Waarbij ze wel wat ruimer in het skelet had
mogen zijn, we blijven kritisch op onze
dieren.
Met dierziekten heeft de familie niet te
maken gehad, na de MKZ zijn ze begonnen,
bluetongue, chlamydia en Q-koorts zijn aan
hen voorbijgegaan. “Onze dieren zijn zelfs
vorig jaar, dit was meer door geluk dan
wijsheid, door onze veearts tegen Q-koorts
geënt.”
Ook de toenemende regelgeving met elektronische registratie en identificatie heeft
de familie Suijdendorp onder de knie, bij
SG-online is het bijhouden van de stallijst
en mutaties geen probleem.
“Nieuwe hobbyisten zullen wel schrikken
van al deze regels en toestanden, maar wij
laten onze hobby niet afpakken.”

Denise van Stal Suijden (m: Arnica van Stal
Suijden, v: General van Oudwoude).

Profiel

Naam: Familie Suijdendorp
Woonplaats: Waardenburg
Aantal geiten: 19
Beste zelf gefokte geit: Cornelia van Stal

Suijden
Beste keuringsprestatie: Reservekampioen

bokkenkeuring Lexmond 2010 - Cornelis
van Stal Suijden
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