‘Nubische
fokker aan
het woord’
Op de keuring in Lexmond 2010 werden
Karin en Erik met White Perry kampioen.

Nubische fokgroep vergadering bij de
familie De Haas thuis.

Hartelijkheid troef bij

Karin de Haas

Een van Karins fokbokken: White Perry van
de IJsselstee.

Erik heeft werk als timmerman bij een
lokaal bouwbedrijf. Karin werkt al jaren als
senior-dierenverzorgster bij het dierenresearchlaboratorium van het UMC St Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Recentelijk
heeft ze de studie biotechnisch laborant
gedaan en is daar cum laude voor geslaagd.
Met al haar kennis en ervaring is zij voor de
fokgroep een heel fijne ondersteuning en
vraagbaak als het gaat om diergezondheid.

Tekst en foto’s: Ivar ten Tuynte
Flappy en de rest

Een bezoek aan Karin en Erik de Haas uit Rijkevoort kan niet anders dan hartelijk zijn. Kom je in de
ochtend, dan zit er vast en zeker een Brabantse lunch met soep in. Kom je in de middag, dan moet je
niet raar opkijken of je valt met je neus in een barbecue. En een praatje over de aanwezige Nubische
geiten ontbreekt natuurlijk niet.

K

arin en Erik de Haas wonen in een
vrijstaand huis in het buitengebied
van Rijkevoort, dichtbij Boxmeer in
het oosten van Brabant, op een kavel van
ruim 5.500 m2 met een bijbehorende 200 m2
grote schuur annex stal. Het behoeft geen
uitleg dat het houden van geiten de grote
hobby en passie is van de echtelieden.

Voor de fokgroep

Karin krijgt aandacht.
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Karin is sinds 2007 actief in het bestuur van
de Fokgroep Nubische geiten. In januari 2010
maakte ze promotie en nam ze de taak van
secretaris op zich. Haar wederhelft Erik
ondersteunt haar en houdt voor de Nubische
Fokgroep de website www.nubischegeiten.
org actief. Een hele klus. Want een website
maken is één ding, ervoor zorgen dat fokkers
er steeds weer met plezier naartoe gaan en
vinden wat ze zoeken, dat is echt een opgave.
Het is uniek dat op deze website alle Nubische geiten met afstamming te vinden zijn.
Erik doet jaarlijks een update.

Door haar werk had Karin contact met
melkgeitenbedrijven alwaar ze regelmatig
Nubische geiten zag. In 2000 kwamen de
eerste dieren bij haar thuis. Haar eerste,
oudste en nog steeds levende geit, genaamd
Flappy, dient nu als gezelschapsdame als
een bok alleen staat. Na Flappy kwamen er
meer geiten. ‘Inkopen’ zijn gedaan bij Anja
ten Tuynte, Mary van der Beek, Frans Janssen
en Lau Lagendijk. Daarna is Karin zelf gaan
fokken en nu heeft ze negentien geiten,
overlopers, lammeren en bokken. Qua
ruimte geen probleem: de geiten staan in
een ruime loopstal met uitloop naar een
grote weide, de bokken hebben een eigen
ruime stal met uitloop. Zelden hebben
bokken het zo goed als bij Karin, om jaloers
op te worden.
Na de aanschaf van NOG-geiten was het
zaak om lid te worden van een geitenfokvereniging. Omdat de afdeling Oost-Brabant
in die tijd niet echt actief was en er geen
leden met Nubische geiten aangesloten
waren, koos Karin voor de West-Brabantse
vereniging Sint Anna. Een keuze waar ze
nog steeds achter staat. De activiteiten die
deze vereniging organiseert, de feestavonden, de saamhorigheid, daar is ‘ons Karin’
maar wat content mee.
Karin is duidelijk; haar lievelingsgeit is
Duchess v/d Hoekse Hoeve. Dit dier heeft
ze zelf gefokt uit Chakras Capella en Brown
Bowi van IJsselstee. Ze vindt deze geit een

In de stal. Rechtsvoor staat Flappy.

prachtige verschijning en prettig in de
omgang. Daarnaast is zij een goede fokgeit.

Fokken en keuren
Karin heeft in de fokkerij vooral aandacht
voor uitstraling, type en hoogtemaat. “Je
hebt geduld, doorzettingsvermogen en
enthousiasme nodig om samen nog beter te
worden. En met een dosis positieve en
opbouwende kritiek door mensen om je
heen, krijgt de fokkerij een extra stimulans.”
Geiten die bij haar weggaan, zien we bijna
altijd terug in de statistieken. Karin schroomt
niet om lichte dwang uit te oefenen om de
nieuwe eigenaar lid te laten worden van een
geitenfokvereniging en zorgt er zo mede
voor dat het bestand aan Nubische geiten op
peil blijft.
Gezien het werk van Karin in een dierenlab
staan hygiëne en diergezondheid op een
hoog niveau. De hele stal is dan ook certificaatwaardig en heeft alle al dan niet verplichte inentingen doorstaan. De uitbraak
van Q-koorts, met name in de omgeving
waar Karin en Erik wonen, was aanleiding
voor hen om afgelopen jaar veel keuringsactiviteiten te staken. “Je kunt het niet
maken wanneer om je heen complete stallen
geruimd worden, te doen alsof er niets aan
de hand is en met je geiten op reis te gaan.”
Gelukkig is er nu rust en hopelijk biedt 2011
meer kansen om aan de activiteiten in het
land deel te nemen. Karin blijft echter
voorzichtig.

Karins lievelingsgeit Duchess van de
Hoekse Hoeve.

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen.
Want als je eenmaal binnen bent bij Karin
en Erik, ben je nog niet weer weg. Dat heeft
vast en zeker met hun hartelijkheid en het
Brabantse land te maken.

Profiel

Duidelijk
Niet alleen over haar eigen geiten is Karin
stellig. Ook in de vergaderingen van de fokgroep is ze helder. Ze heeft een uitgesproken
mening over de kenmerken van de Nubische
geiten en bokken. Haar voorkeur gaat duidelijk uit naar rastypische dieren met een 100
procent melkuitstraling. Daarnaast vindt ze
dat het houden en fokken van geiten toegankelijk moet blijven voor jong en oud.

Naam: Karin en Erik de Haas
Woonplaats: Rijkevoort
Bedrijf: Stal de Hoekse Hoeve
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