‘Nubische
fokker aan
het woord’
Jacalyn van de Clabanus werd 1a in Ermelo;
Jan was natuurlijk, en terecht, trots.

Jan ziet voorbrengen als een serieuze zaak.
(Kayleigh vd Clabanus, 1b op de Nationale)

Jan en Willie Hagen

waren met name de opmerkelijke kleuren
en aftekeningen bij de Nubische geiten in
trek. Jan zag daar wel wat in en had toen
weer een stal vol met geiten. Om te fokken
heb je af en toe een nieuwe bok nodig. In
het begin werd er nog niet echt gelet op het
type en is er ook wel eens een stippelbok
gebruikt met misschien Syrisch bloed. Bont
fokken had toen de voorkeur omdat dit
beter verkocht. Via een kennis is Jan in
contactgekomen met de familie Buitenhuis
en daarna ook met de familie Tuenter. Dat
was ook de reden om lid te worden van de
ANBG, een gezellige vereniging waar het
echt om de hobby gaat en het houden van
geiten, de verzorging, dierziekten. Vooral de
stallendagen die zij organiseren zijn leuk om
mee te maken. Jan schreef alle geiten in bij
het ANBG.

opgebouwd. En ze bezochten al diverse
keuringen, vaak samen met de familie
Buitenhuis. Gerrit Buitenhuis was goed te
spreken over de kwaliteit van de geiten van
Jan en vroeg hem waarom hij niet met zijn
dieren naar de keuring ging. “Meedoen met
geiten is veel leuker dan alleen keuringen
bezoeken”, vindt Buitenhuis.
In maart 2011 bezochten Jan en Willie samen
met Gerrit en Netty Buitenhuis kinder
boerderij De IJsselstee en kochtten zij de bok
Brown Tom van de IJsselstee. Deze recente
aanschaf van een certificaatwaardige NOGstamboekbok was voor Jan reden om zich te
oriënteren op het lid worden van de NOG,
een vereniging die bekend staat om stamboek
beheer maar daarnaast ook om keuringen en
inspecties. Ook zette Jan de stap naar certifi
caatwaardige dieren. Dat betekende een aan
tal keren bloed tappen, maar het zat mee: de
dieren waren vrij.
In 2012 werden Jan en Willie lid van geiten
fokvereniging De Dageraad. Een vereniging
die niet alleen bekendstaat om zijn gezellig
heid, maar die ook een groot aantal Nubische
fokkers als leden heeft. En dat vindt de familie
wel fijn, want met je eigen dieren op een
keuring zonder competitie kom je niet
verder.
En met de fokkerij ging het toen ook vooruit.
Was in 2012 het bestand vier dieren groot, in
2013 waren dit er negen en in 2014 al tien.
Vandaag is de stal iets uitgedund: Jan en
Williegaan het voorjaar van 2015 in met een
bok, twee gedekte geiten, twee overlopers en
drie lammeren die gedekt zijn. Jan zette in
2014 de bokken Arno (familie Buitenhuis) en
Simon (familie Sluijter) in.

Opbouwen van de geitenstapel

Keuringsresultaten mogen er zijn

Onder andere door het gebruik van bokken
van stamboekfokkers hebben Jan en Willie
door de jaren heen een leuke geitenstapel

Bij de eerste keuringen kreeg Jan een goed
beeld van de kwaliteiten van zijn dieren in
relatie tot die van andere fokkers. Type en

Gewoon gek op Nubisch
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

Wij zijn aangekomen waar de Veluwse zandgronden overgaan
in de vruchtbare klei van de IJssel, en wel in Klarenbeek aan de
Clabanusweg bij de familie Hagen, fokkers van Nubische geiten.

M

Jan Hagen met zijn melkgeiten Jacalyn
van de Clabanus (bont) en Eva 3.
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et ruim 2 hectare vruchtbaar
land hebben Jan en Willie Hagen
voldoende gras voor de geiten
en voor een stel Shetlandpony’s en kippen.
In 1970 had Jan al een Nubische geit waar
hij mee ging fokken. Maar drie jaar lang
kreeg hij drie boklammeren. Toen ging de
lol er wel af en is hij ermee gestopt.
Jan en Willie wonen in het ouderlijk huis
van Jan, een leuke verbouwde boerderij.
Vroeger hield Jan al dwerggeiten en andere
geiten van verschillende rassen op de boer
derij. Toen hij trouwde is hij verhuisd naar
Genemuiden. Daar was het niet mogelijk om
geiten te houden. In 1995 kwam hij met
Willie terug aan de Clabanusweg en ging hij
weer met geiten aan de gang. Eerst hield Jan
dwerggeiten, maar het verlangen om weer
Nubische geiten te houden had hij nog
steeds. Hij vroeg de plaatselijke handelaar
om eens uit te kijken naar Nubische geiten.
Op een gegeven moment kwam deze langs
met vijf geiten van het Nubische ras en Jan
en Willie kochten ze allemaal. Destijds

Jan en Willie showen de geiten die overlopers worden: Kristal en Ksenya vd Clabanus.

De dieren hebben ruime, schone stallen.

hoogtemaat zitten goed, een mooi vlak kruis,
en de uier is ook tevredenstellend. De been
standen kunnen beter. Reden voor Jan om
daar met de keuze van de bok voor het
seizoen2015 rekening mee te houden. Jan
wil een eigen weg bewandelen, blik op de
toekomst en geleidelijk komen tot betere
kwaliteit op stal. Kijken we naar de resulta
ten van de keuringen in 2014, dan zien we
dat Jan en Willie goed op weg zijn. Bij de lan
delijke Nubische keuring werd hun 1-jarige
melkgeit Jacalyn van de Clabanus 1a en bij
de landelijke NOG-keuring in Barneveld liep
Jan met het lam Kayleigh van de Clabanus
mee bij de uiteindelijke selectie van het
kampioenschap en eindigde op de vierde
plaats.

Dit mooie lam, Kristal van de Clabanus,
wordt overloper.

Meer concurrentie gewenst
Met veel vertrouwen gaat de familie het jaar
2015 in. Men hoopt weer mee te kunnen
doen aan meerdere keuringen en hoopt ook
dat meer Nubische fokkers dat gaan doen.
Niets is mooier dan wanneer je grote
rubriekenhebt en goed kunt vergelijken.
We zullen Jan en Willie zeker tegenkomen
in 2015!

Profiel

Prima verzorging
Verzorging en stalling zijn perfect op orde
bij de familie. De geiten hebben ruimte zat,
collega-fokkers roepen al ‘waarom neem je
er niet meer bij’, maar zo is de keuze van
Jan en Willie. Naast hooi krijgen de geiten
A-brokken, geweekte bietenpulp en mais, en
in de winter ook nog lekkere voederbieten.
Je zal er maar wonen, mmm!
De lammeren laat Jan in januari-februari
komen. Hij heeft het liefst vroege lammeren,
uit ervaring, omdat die in het voorjaar, op
het moment dat ze naar buiten gaan, minder
kwetsbaar zijn voor coccidiose dan lamme
ren uit bijvoorbeeld maart en april. Melken
doet Jan niet, de lammeren lopen onder de
moeders. Het gaat Jan en Willie toch om de
liefhebberij en het bereiken van goede resul
taten op keuringen en bij inspecties. Het is
nog wel een uitdaging om de lammeren goed
te laten lopen op keuringen. Maar geldt dat
niet ook voor lammeren die met de fles groot
gebracht worden?

Klarenbeek

Naam:
Jan en Willie Hagen
Woonplaats:
Klarenbeek (Gld)
Werk en hobby: Jan is projectleider bij het
Kadaster, Willie is huismanager en past op
een kleinkind. Hobby’s van Jan zijn volleybal
en het houden van geiten.
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