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Van de
ex-voorzitter

Nubisch: geschikt kruisingsras voor
melkgeiten
Inmiddels is 2015 alweer over de helft,
maar het vermelden van de Nubische
melkgeitprestaties over 2014 is zeker de
moeite waard. Ook gezien de toenemende
interesse van de commerciële geitenhouderij voor het inkruisen van melkgeiten.
Voerleverancier ForFarmers schrijft in de Geitinfo van september 2015: “Inkruisen is hot,
onze specialisten krijgen hier steeds vaker
vragen over.” Verderop staat geschreven: “De
Nederlandse Witte melkgeit (Saanen) is goed

te kruisen met het Nubische ras.” Nubische
dieren scoren sterk op gehalten en laten een
goede bespiering zien.
De aanleg voor hoge gehalten komt tot
uiting in de prestaties van Nubische geiten
over 2014. De gepubliceerde geiten in de
tabel produceren een gemiddelde van maar
liefst 4,74% vet en 3,96% eiwit. Daarbij valt op
dat het productieniveau van gemiddeld 4,24
kg melk per dag ook van hoog niveau is. Hierop heeft het Nubische ras in de afgelopen
tien jaar dan ook flink progressie gemaakt.

Waren er in het verleden wat meer uitschieters
naar boven en beneden, het afgelopen jaar
liggen de prestaties van de Nubische geiten
relatief dicht bij elkaar.

De namen
De oudste Nubische geit in de melkcontrole
is Liv Tyler van Oudwoude KI van Combinatie
De Boer uit Oudwoude. Zij komt op CVE als
hoogste uit de bus. Zij is een uit ki met Amerikaans Nubisch sperma geboren geit die met
een AV van 90 punten is ingeschreven. Mits

gezond en wel zal ze eind 2016 de 10.000 kg
levensproductie vol maken.
Drie van haar kleindochters, via haar zoon
Dandy Legend van Oudwoude ,zijn te vinden
op plaats 5, 6 en 9. De twee hoogste hiervan
stonden in 2013 op plaats 1 en 2. Een van die
kleindochters is Chaviva van Oudwoude,
dochter van de nu op plek 5 geplaatste geit
Choisya van Oudwoude, en zij is geëxporteerd
naar Engeland. Daarvandaan is het bericht
gekomen dat Chaviva van Oudwoude het
‘all-time’ Nubische productierecord op een
show heeft gebroken met een gecontroleerde 24-uursproductie van maar liefst 8,65 kg
melk.
De volle, jongere zus van Choisya van

Oudwoude is Elite’s Hayley. Deze 1-jarige geit
is gefokt uit beide geëxporteerde ouders in
Duitsland door Natalia Prochazka in Riewend
en als lam naar Martina Pederatos in Portugal
geëxporteerd. Elite’s Hayley zit sinds ze
gelamd heeft dit voorjaar op een gemiddelde
dagproductie van 5,7 kg melk.
Op plaats 2 en 3 over 2014 vinden we geiten
van respectievelijk Combinatie De Jong uit
Haskerdijken met Sunshine Angela en K.S.
en J.J. Meekma uit Deinum met Merilla Mary.
Vermeldingswaardig is dat de prestatie van
Mary is gerealiseerd onder commerciële
omstandigheden in de duizendkoppige
geitenstapel van het echtpaar Meekma.

CVE

5,09

3,95

136

Sunshine
Angela

NL101632098917

01-01-2011

General van
Oudwoude

Comb.
De Jong

Comb.
De Jong

216

1.097 5,08

4,44

3,84

124

Merilla Mary
87343

NL100052687343

09-07-2011

Peatcourt Gaime

K.S & J.J.
Meekma

K.S. & J.J.
Meekma

260

1.145 4,40

5,04

3,94

118

Sunshine Joan

NL101632098941

05-01-2012

General van
Oudwoude

Comb.
De Jong

Comb.
De Jong

248

1.121 4,52

4,36

4,03

116

Choisya van
Oudwoude

NL109976999474

28-02-2011

Dandy Legend
van Oudwoude

Comb.
De Boer

Comb.
De Boer

282

1.221 4,33

5,07

3,70

112

Clementine
NL109976899491
van Oudwoude

01-04-2011

Dandy Legend
van Oudwoude

Comb.
De Boer

Comb.
De Boer

247

1.097 4,44

4,58

3,70

108

Lacosta van
Oudwoude

NL109976999450

05-03-2010

Jacob van het
Vennehof

Comb.
De Boer

Comb.
De Boer

260

961

3,70

5,72

4,18

108

Brown Fleur
van IJsselstee

NL101632130211

22-02-2010

Zeppelin van
Oudwoude

Kibo
IJsselstee

P. Suydendorp 264

1.067 4,04

4,95

4,02

107

Leilani van
Oudwoude

NL100048527653

04-03-2011

Dandy Legend
van Oudwoude

Comb.
De Boer

Comb.
De Boer

242

981

4,05

4,96

3,83

104

Sunshine Charlotte

NL100041878413

26-04-2008

Sunshine BENZ

Comb.
De Jong

Comb.
De Jong

251

1.026 4,09

3,51

4,35

102

Fleur-Anne van
Stal Suyden

NL100026922162

25-01-2012

Eleonore van
Stal Suyden

P. Suydendorp

P. Suydendorp 264

986

3,73

4,38

3,97

97

Gemiddelde:

1.068 4,24

4,74

3,96

112

28

Geitenhouderij | oktober 2015

253

Foto: Comb. de Jong
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Liv Tyler (CVE 136) bezet de eerste plek in
de prestatielijst van Nubische geiten.

Sunshine Angela: met een hoge dagproductie
komt ze op plek 2 met een CVE van 124.

Mooiste van het Oosten
Op 1 augustus werden de Kampioenen
van het Oosten verkozen op de gezamenlijke keuring van de verenigingen
De Dageraad en Overijssel. Algemeen

kampioen lammeren werd Liesje 67
van G. Koekkoek. Algemeen kampioen
bij de melkgeiten werd Asmi van familie Den Braber.

Foto’s: Ivar ten Tuynte
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Prestaties Nubische geiten 2014

Tijdens de Landelijke Keuring in Barneveld,
die als vanouds prima werd georganiseerd
door Albert Kraaij c.s., werd de Witte geit
Boukje 294 van Uilke de Vries voor de derde
keer op rij kampioen. Een geweldige prestatie
om zo lang het gewenste niveau vast te houden en bewonderenswaardig en stimulerend
voor de collega-fokkers. Proficiat met dit
mooie succes. Meer over de familie De Vries
kunt u elders in deze Geitenhouderij lezen.
Met meer dieren in de ring en een zeer
goede bezetting rondom de ring, kunnen wij
terugzien op een waardige afsluiting van het
keuringenseizoen.
Nu is de periode weer gekomen om terug te
zien op alles wat er is gepasseerd. In de vorige
Geitenhouderij gaf ik al aan een goede
evaluatie van groot belang te vinden, want
hieruit komt de ‘kracht van de verbetering’
voort. Daarom wil ik er bij iedereen nogmaals
op aandringen hiermee zorgvuldig om te
gaan, maar vooral kritisch te zijn op het
eigen functioneren en in de tweede plaats
ten aanzien van de ander. Laat betrokkenen
weten wat de uitkomsten zijn en doe er iets
mee! De najaarsvergaderingen zijn hiervoor
prima geschikt.
Een groep houders/fokkers van hobbydieren
bracht onlangs een bezoek, dat werd georganiseerd door het Platform voor Kleinschalige
Schapen- en Geitenhouders, aan Rendac in
Son. Iedere deelnemer was zeer onder de
indruk van de activiteiten die Rendac ontplooit. U moet de website eens bezoeken om
meer te weten te komen.
De Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar
werd dit jaar gehouden op een prachtige
zaterdag begin oktober. Er kwamen duizenden
mensen in de geitentent (met ook konijnen,
kuikens, schapen, dikbilkalveren en alpaca’s)
om de rassen met elkaar te vergelijken en de
beste geit/schaap te noteren. Piet van Haperen
gaf een duidelijke toelichting op de beste rasvertegenwoordigers. Volgend jaar doen de
leden van de Kring A&V ongetwijfeld weer
mee aan deze promotiedag!
Ik hoop u binnenkort weer ergens te
ontmoeten.

Frans Stolk
Tienhoven
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De Brabantse Witfokker Guido Vriends is met zijn Elke van de
Vriendsenhof de 10.000 kg melk voorbij. In haar zesde, nog lopende,
lactatie.

Met zijn 7-jarige Noortje beleeft Witfokker Toon Lambregts uit
Dinteloord een uniek jaar: Noortje is de grens van 10.000 kg melk
voorbij en ze heeft het predicaat Stergeit behaald.

Gezien haar magere start als jaarling met nog geen 1.000 kg in ruim 300 dagen
leek Elke in de verste verte niet op de enorme producente die ze nu genoemd
mag worden. Vanaf driejarige leeftijd kwam ze op stoom met lijsten van rond
2.000 kg en met daggemiddelden die opliepen tot boven 6,5 liter.
De roots van Elke (Yanos x Frida 83 van Spinhoven) liggen in Lexmond, waar drie
generaties vandaan komen. De vaderdieren Yanos, Xilan en Wilco werden door
familie de With gefokt, de moeders door Chris Bos. Ook in de nafok doet Elke van
zich spreken. De tweejarige Elke 2 van de Vriendsenhof, dochter van Elke en een
zoon van haar volle zuster Janneke, is in haar totale productie inmiddels ook al
de 2.000 kg ruimschoots gepasseerd. Zij is dit jaar herkeurd en kreeg 85 punten
voor het Algemeen Voorkomen. Dochter Elke 4 van de Vriendsenhof is in bezit
van Piet van Haperen. Zij is een dochter van Hircus Rens en kreeg als jaarling
maar liefst 88 punten voor haar exterieur. Ook werd zij op de afdelingskeuring
van vereniging St. Anna reservekampioen bij de Witte geiten.
Tragokeros Publicola van de Vriendsenhof, zoon van Elke, werd ingeschreven met
87 punten voor het Algemeen Voorkomen en werd kampioen boklammeren in
Lexmond en Overijssel.
Guido Vriends is inmiddels een vaste bekende in de jaarlijkse toplijsten van
productiegeiten. Het is eerder de vraag wannéér dan óf hij dit kunststukje met
een ander dier zal herhalen.

Als jaarling was Noortje een opvallende verschijning op de keuring van de
Brabantse geitenfokvereniging St. Anna. Haar mooie type en fraaie uier was voor
veel geitenliefhebbers een genot om naar te kijken. Noortje behaalde als tweejarige haar grootste succes op de keuring. In 2010 werd ze reservekampioen op
de Nationale Tentoonstelling. Het was haar uier dat een herhaling van dat succes
als keuringsgeit in de weg zat. Dat Noortje tot 10.000 kg melk komt, is gezien
haar afstamming geen verrassing. Ook moeder Floor heeft die grens bereikt, net
als grootmoeder Aagje. Laatstgenoemde voert nog altijd de lijst van productietoppers aan met ruim 17.000 kg melk. De ingeschreven dochters van Noortje,
Lieke en Fay, zijn vergelijkbaar met hun moeder wat betreft de productie. In hun
exterieur zijn ze minder dan hun moeder, maar met 86 en 85 punten voor het
Algemeen Voorkomen zijn ze van belang voor het behaalde predicaat Stergeit. In
2015 wierp Noortje een drieling: twee geitjes (Vanja en Imke van de Dijk) en een
boklam (Jille van de Dijk – AV86). Beide geitlammeren waren op de Nationale
keuring in Barneveld en behaalden een eerste prijs. Vanja werd 1A en uitgeroepen
tot Nationaal dagkampioen bij de lammeren. De blikvanger in de lijst van ingeschreven nakomelingen is zoon Jelle van de Dijk. Deze bok, ingeschreven met 91
punten voor AV, heeft niet alleen met zijn uitmuntende exterieur van zich doen
spreken, maar ook in de fokkerij in het noorden van het land. Dochter Corrie 169
van Durk en Jurjen Groenveld (AV 88, 88 uier) werd als jaarling Algemeen Kampioen van Friesland in Wouterswoude, en Annetje 113 van Koos Turk werd als
tweejarige ingeschreven met 89 punten (92 uier).

Elke van de Vriendsenhof NL100001339954 KS
Geboren
02-04-2009
Keuringsrapport
09-06-2012
85 86 87 81 84 schofthoogte 85 cm
Fokker en eigenaar
G. Vriends, Deurne
Productie lft
0.11
1.10
2.10
3.10
4.10
5,10
Totaal

kg melk
939
1.513
1.992
2.279
2.072
1.255
10.050 kg

dgn
332
326
290
350
325
209

kg/d
2,83
4,64
6,87
6,51
6,38
6,00

%vet
3,71
3,93
4,33
3,23
3,86
4,01

%eiwit
3,46
3,31
3,22
3,23
3,26
3,08

cve
82
110
158
141
146
112

Noortje
Geboren
Keuringsrapport
Fokker en eigenaar

1905805-NL2078 KS
02-03-2008
12-07-2010
89 91 89 87 88 schofth. 81 cm
A. Lambregts, Dinteloord

Productie lft
0.11
1.11
3.01
3.11
4.11
5.11
6.11
Totaal

kg melk
1.391
1.580
1.696
1.525
1.642
1.302
930
10.066 kg

dgn
311
327
277
342
324
307
200

kg/d
4,47
4,83
6,12
4,46
5,07
4,24
4,65

%vet
4,33
3,76
3,66
3,18
3,27
3,18
3,38

%eiwit
3,37
3,29
3,14
3,25
3,23
3,29
3,23

cve
134
111
124
89
107
91
107
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Ingeschreven in jongveeregister
9 bokken en 5 geiten
Ingeschreven in stamboek met 85 of meer punten 2 bokken en 2 geiten

Fokkersdag Bont over type

Mooie bokken

Op zaterdag 26 september 2015 werd
de jaarlijkse fokkersdag van de fokcommissie Bont gehouden bij de
familie H. Dominé te Nunspeet (De
Glindehof). De voorzitter verwelkomde ruim 45 Bontfokkers en belangstellenden.

Op 14 augustus was er de Bokkenkeuring,
georganiseerd door geitenfokvereniging
Overijssel. Er hadden zich fokkers uit het
gehele land ingeschreven. In totaal waren er
voor de cw-keuring 51 bokken en voor de
ncw 10 bokken.

Na de uitreiking van het erkenningsschildje voor Erkend Fokcentrum Bonte
Geiten aan de familie Dominé, ging de
fokkersdag Bont verder in de stal.
Inspecteurs Martien Mattheeuwse en
Henk Bierhof namen twee bokken op in
het stamboek; een boklam en een
anderhalfjarige bok. Beide inspecteurs
hebben ook het praktische gedeelte verzorgd. Uitgebreid werd het keuringsrapport besproken en toegelicht. Er werden
veel vragen gesteld door de belangstellenden.

In het middagprogramma draaide alles
om het thema ‘type’. Eerst werden twee
melkgeiten getoond, één bruin- en één
zwartbonte, met een heel duidelijk verschil van type. Een levendige discussie
hierover volgde, alles werd heel duidelijk uitgelegd door Martien en Henk.
Daarna volgden twee groepen lammeren. Eén geboren in februari en de laatste groep in maart/april. De deelnemers
werden in groepjes verdeeld en werden
uitgedaagd de lammeren op volgorde te
plaatsen. Daarna werden de lammeren
besproken. Als laatste groep drie eenjarige geiten die we met elkaar op verschil van type moesten beoordelen en
plaatsen. Dit werd weer toegelicht door
beide inspecteurs.
We kunnen terugzien op een leerzame,
gezellige fokkersdag 2015.

Foto: Ivar ten Tuynte

Noortje: Stergeit en 10.000 kg melk

Algemeen kampioen volwassen bokken
(ncw): Maikel 57 van E. Schottert.

Foto: Henriëtte van ‘t Hoenderdaal

Elke van de Vriendsenhof: 10.000 kg melk

Hoornaar: sterke Toggenburgers
De keuring van de drie afdelingen
Giessenlanden, Hagestein en
Lexmond leverde veel prijzen op voor
eigenaren van Toggenburgers.
Met 42 van de 108 gekeurde dieren
waren de Toggenburgers ruim in de
meerderheid, maar ook in kwaliteit blonken ze uit. Henk Schenk uit Nieuwerkerk liet goede dieren zien en het nieuwe lid Antoinette van Zutphen-Goes uit
Tull en ’t Waal viel op met mooie lammeren, waarvan Suzanne 44 tot het
mooist getoiletteerde lam van de
keuring werd uitgeroepen. De andere
hoofdprijzen werden ook onder de
Toggenburgers verdeeld. De tweejarige
Sarie’s Hinke van John Hazendonk uit
Hagestein werd aangewezen tot uierkampioen. Verder vielen de hoofdprijzen in handen van Johan Vonk uit Meerkerk. Hij won niet alleen bij de eigenaarsgroepen met lammeren en geiten, maar
ook met de beste zelfgefokte eenjarige

melkgeit (Suzanne 40) en Suzanne 43 als
algemeen kampioen bij de lammeren.

Reservekampioen bij de (cw) boklammeren
Boergeit werd Kobus van fam. Den Braber.

Algemeen kampioen
Op voorhand leek de vierjarige Asmi
van familie Den Braber uit Leerdam de
algemeen winnaar te gaan worden. Ze
had in haar rubriek al sterke concurrenten verslagen. De andere Toggenburger
was de tweejarige Suzanne 31 van Johan
Vonk, zij was kampioen van de een- en
tweejarige Toggenburgers geworden.
Voor de laatste keer nam keurmeester
Van Haperen de microfoon. “De geit van
Den Braber blijft de geit van Vonk nipt
voor. Het uiteindelijke verschil is het
type. Met name de breedtematen voorhand-, schoft- en kruisbreedte, de harmonie in het lichaam en de wat diepere
voorhand wat we bij de Toggenburgers
graag zien.” Asmi werd gehuldigd met
een sjerp en kreeg de beker voor de
Algemeen kampioen geit van 2015.
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