‘Nubische
fokker aan
het woord’
Marcel, het zelfgefokte bokje waar
Leo veel vertrouwen in heeft.

De Suffolks houden het gras kort en de
zonnepanelen zorgen voor energie.

Familie Sluijter en Nubische geiten

‘Het klikte direct’

Nubische geiten zijn leuk en lief,
vindt de familie Sluijter.

overheid steeds strenger. Daarnaast ging 90
procent van de nakomelingen naar de slacht,
dus niet naar andere fokkers voor de fokkerij.
De lol was eraf.” Op dit moment heeft de
familie nog een paar Suffolks over, voornamelijk om het gras kort te houden.

Dagje Beekse Bergen

eo werkt als vrachtwagenchauffeur
voor de gemeente Overbetuwe en
Gery werkt in de kantine van de
Jumbo in Elst. Zoon Wesley doet op het OBC
in Huissen de opleiding voor metaalbewerking, en dat past mooi bij zijn hobby: het
opknappen van een oude Internationaltrekker. Gezamenlijk hebben ze als hobby
Nubische geiten.

Een bezoek aan het recreatiepark Beekse
Bergen in 2011 liet de familie kennismaken
met Nubische geiten. “Er was direct een klik”,
vertelt Leo. Gery legt uit: “De aanhankelijkheid, de grootte, het imposante uiterlijk, ze
waren leuk en lief; we zijn ervoor gevallen.”
Op dat moment was zeker dat er Nubische
geiten zouden komen. Maar het was niet zo
gemakkelijk om die te vinden, want een
Nubische geit kom je niet op iedere hoek van
de straat tegen. Via internet kwam de familie
bij de secretaris van de fokgroep, Karin de
Haas, terecht. Leo en Gery brachten Karin
een bezoek en hebben daar heel veel gezien,
gehoord en geleerd.
Uiteindelijk hebben ze bij familie Nijhof in
Holten hun eerste twee geiten Kathy en
Wendy gekocht. En met Peter Suydendorp
werd een bok geregeld. De basis voor de
fokkerij was gelegd.
Via Jan Nijhof werd de familie lid gemaakt
van de vereniging de Dageraad en daarmee
gekoppeld aan de NOG en de fokgroep
Nubische geiten.

Een paar Suffolk-schapen

Kampioenen bij de Dageraad

Leo fokt sinds 1986, toen nog op zijn oude
boerderij in Lent, zwoegervrije Suffolkschapen. Toen hij in 1999 verhuisde naar de
huidige boerderij gingen de schapen mee.
Het houden van de Suffolks ging echter door
de jaren heen tegenvallen. Leo vertelt: “De
rasstandaard werd aangepast naar zwaardere,
dikkere en grotere schapen, met als gevolg
dode lammeren, moeilijke bevallingen en
ooien die daaronder te lijden hadden. En in
diezelfde tijd werd de regelgeving van de

In 2012 bezochten Leo en Gery de keuring
van de Dageraad om een idee te krijgen hoe
het er daar aan toe gaat. “Daar kwamen we
in contact met andere fokkers uit de regio,
onder andere Jan Hagen en Gerrit Buitenhuis. We hebben veel informatie gekregen
van Gerrit Buitenhuis uit Apeldoorn, een
Nubische geitenfokker van het eerste uur,
daarnaast keurmeester geweest en zelf
Nubische geiten op stal.” Die ontmoeting
vormde een mooie basis voor de uitwisseling

Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

Nabij de belangrijkste exportvervoersaders van Nederland – de Waal, de Betuwelijn en de A15 – ligt
tussen Arnhem en Nijmegen het dorp Elst. Wij zijn aangekomen bij de familie Sluijter die woont in
een gerestaureerde monumentale tabaksboerderij uit 1630 met een aantal opstallen en 1,5 hectare
grasland. De familie Sluijter, bestaande uit Leo, Gery en zoon Wesley, woont hier sinds 1999.
Daarvoor werd de boerderij bewoond door de ouders van Gery.

L

De hele familie Sluijter - Leo, Gery en Wesley - heeft de geiten als hobby.
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Leo’s eerste zelfgefokte melkgeit.

van veel kennis. Menig keer zijn Leo en Gerrit
ook samen op stap geweest om bijvoorbeeld
een bok te kopen of halen. Leo: “Die samenwerking en dat elkaar helpen, dat waarderen
wij. Dat was voor ons ook reden om mee te
gaan doen aan keuringen.”
Het hoogtepunt van 2015 was de Dageraadkeuring. De familie Sluijter was heel trots dat
hun zelfgefokte Nubische boklam Marcel
reservekampioen werd en dat de Nubische
bok Elite’s Appleton, die ze eerder aangekocht hadden, op die keuring kampioen
werd. Met de kampioensbekers mee naar
huis en het gevoel dat ze op de goede weg
zitten, smaakt het naar meer.
Afgelopen jaar was de familie Sluijter van
plan om naar de bokkenkeuring in Nieuwleusen te gaan, maar die vrijdagochtend was
de stal ‘overvallen’ door een coccidioseaanval. Helaas, een groot probleem. Leo en Gery
hebben de keuring wel bezocht en toegelicht
dat hun bokjes er niet bij konden zijn. “Mooi
dat op dat moment collega-fokkers Kupers en
De Boer direct adviezen hadden. Ze raadden
het geneesmiddel Baycox aan”, zegt Leo. De
dierenarts kon dit middel echter zo snel niet
leveren. Gelukkig had een nabijgelegen
bedrijfsmatige geitenfokker dit middel wel
in huis. Leo: “Prachtig dat mensen elkaar zo
helpen, en mooi om te zien dat de houders
en fokkers veel kennis, ook van ziekten, in
huis hebben en dit delen met hun collega’s.
Na een paar dagen knapten de geiten zienderogen op. Nogmaals grote dank.”

Elite’s Appleton werd in 2015 kampioen
op de keuring van de Dageraad.

en de bokkenkeuringen in Lexmond en
Nieuwleusen staan in hun agenda. Eind
augustus is er dan rust in de stal, tijd voor de
geiten en de bok om zich voor te bereiden op
de vermeerdering.
Het fokdoel van de familie is een grote hoogbenige geit, daar waar de Nubische geit om
bekend staat, maar waar je met de fokkerij
wel aandacht voor moet houden. We zullen
de Sluijters ook zeker op de een of andere
vergadering of keuring, al dan niet met geiten, tegenkomen. Mooi om te zien dat er
zoveel plezier met de Nubische geiten te
beleven is.

Profiel

Op de agenda
Voor 2016 hebben Leo, Gery en Wesley al
volop plannen. De twee Nubische melkgeiten hebben eind januari geworpen, daar kunnen ze weer mee vooruit. De twee overlopers
worden eind van het jaar gedekt. En in hun
zelfgefokte bok Marcel heeft de familie veel
vertrouwen en goede hoop om hoge ogen te
gooien op de komende keuringen. De Nubische fokgroep-keuring, de Dageraad-keuring

Naam
Leo, Gery en Wesley Sluijter
Woonplaats Elst (Gld.)
Hobby
Nubische geiten
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