‘Nubische
fokker aan
het woord’
Jan en Marian zien hun geiten graag hoog,
lang en groot.

Ook dit lam biedt Jan en Marian weer hoop
voor de toekomst.

Jan en Marian Nijhof

Beestenboel in Holten
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

Wij zijn aangekomen in Holten bij de familie Nijhof. Jan en Marian wonen hier vanaf 2002 in
een oude boerderij met een aantal opstallen en 2 hectare weiland. En dit alles gelegen tussen
de provinciale weg en de spoorlijn Deventer-Hengelo.
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Jan en Marian Nijhof houden samen geiten.
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an en Marian Nijhof, nu rond de 47
jaar oud, hebben elkaar leren kennen
in 2000. Jan is opgegroeid als boeren-

zoon en heeft al van jongs af aan keihard
gewerkt voor en met het gezin, en is groot
liefhebber van geiten, koeien en pony’s.
Helaas heeft het zware werk in en na zijn
jeugd tot een hernia geleid. Maar dat weerhoudt Jan er niet van om te gáán voor zijn
werk en zijn hobby. En Marian, Hengeloos
stadsdeerne, had als hobby pluimvee en
Chihuahua’s. Sinds ze samen zijn kunnen we
stellen dat al het melk-, vlees- en pluimvee
hun gezamenlijke hobby is. Zowel Jan als
Marian zijn gek op dieren. Tellen we alle
viervoeters met een schofthoogte onder 30
centimeter op, dan komen we op een twintigtal; boven 30 centimeter hebben we het
over 17 geiten, 10 koeien, 4 pony’s, 3 grote
honden en 2 varkens. En dan laten we het in
grote aantallen aanwezige veelal beschermde
pluimvee nog buiten beschouwing. Jan is
overdag werkzaam bij de SWB, de sociale
werkvoorziening voor bedrijven, in Hengelo.
Hij helpt mensen met een achterstand aan
werk door de productiviteit van deze mensen
te ontplooien, zodat ze een plaats kunnen
verdienen op de arbeidsmarkt. Marian

De dieren krijgen een nieuwe stal in Holten.

De beestenboel bestaat niet alleen uit geiten, er lopen ook Piemontese koeien.

Er valt enorm veel te bespreken bij deze gastvrije familie, maar wij houden het nu op de
geiten. Jan had al een geit toen hij een knulletje van tien jaar was en later handelde hij
in vee. Tot hij in de bouw aan het werk ging,
toen was er geen tijd meer voor dieren. Na
de liefde van zijn leven in 2000 getroffen te
hebben en zij in 2002 boerderij en land
hadden, ging de geitenliefhebberij van start.
Met de aankoop van twee Nubische geiten in
2003 bij Henriëtte van de Krol was de vrouwelijke basis gelegd. Op Marktplaats ontdekten
ze in 2004 Chakras Black Jack van Mary van
der Beek; de bok werd aangekocht en diende
voor de fokkerij.
De regels voor het houden van geiten waren
wel wennen. Jan vindt dat de duidelijkheid
als het gaat om bijvoorbeeld het registreren
van de dieren, lid worden van een plaatselijke
vereniging, het registreren bij GD en/of de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(voorheen LNV), ver te zoeken is. “Daar zou
de NOG beter zijn best mogen doen.”

Bij de keuze van bokken is hoogte en lengte
erg bepalend. Het doel van de familie is helder: de dieren moeten groter worden, richting
1 meter schofthoogte. Vanwege een hogere
(slacht)waarde van het dier, want groter is
zwaarder, maar ook omdat het in de wereld
normaal is dat alles groter wordt. Dat geldt
voor mensen, maar ook voor koeien. Een jaar
geleden was de schofthoogte van de Piëmontese koe van de familie Nijhof 1,22 meter,
dit jaar hebben ze een pink van 1,52 meter.
Ook belangrijk is de vruchtbaarheid. Bij de
koeien is ki goed mogelijk. De geiten zijn na
één bronstperiode gedekt, dat zou ook ki
effectief mogelijk moeten maken. En dan,
met goede informatie over de verervings
kwaliteiten van bokken zou de fokkerij
erop vooruit moeten kunnen gaan.
Jan en Marian hebben ook een mening over
hoe lammeren gezien worden. “Vaak willen
keurmeesters vaste lammeren zien, maar
onze ervaring is dat een lam met beweging
in het lijf de potentie in zich heeft om aanzienlijk groter te worden.” En levensduur
vinden deze fokkers belangrijk. “We zien
veel toppers die met zes jaar van het toneel
verdwenen zijn omdat ze simpelweg op zijn.
Dat willen wij absoluut niet.” Een aantal van
hun oudere geiten laat zien dat het ook kan.

Het moet groter

Hulp en handen

De Nubische geiten zijn vooral gekozen vanwege hun fijne karakter. Maar ook omdat ze
groot zijn. Dat is wat de familie nastreeft:
grote geiten, liefst met een schofthoogte van
boven 90 centimeter, en een mooie lang
gerekte vorm. Verder zien Jan en Marian
graag een goede middenhand met volume,
een lange hals en gebogen neus en oren die
ver voor de neus uit steken. En een mooi bij
de geit passend uier en tanden op de juiste
plaats. Als het gaat om de eigen dieren is het
paar aardig tevreden. “Met een gemiddeld
opnamecijfer van 83 punten zijn we goed op
weg met de veestapel”, aldus Jan.

Keuringen vinden Jan en Marian heel belangrijk. “Het is mooi om je eigen geiten te kunnen toetsen aan die van anderen. Pas dan zie
je hoe ontwikkeling, lengte, hoogte, uierkwaliteit er al dan niet uitspringen.” We zien
de familie dan ook bij diverse keuringen
actief. Wat Jan en Marian bij de koeien en
geiten heel fijn vinden, is de hulpvaardigheid
bij keuringen. Zijn er handen nodig bij een
rubriek, dan is dat geen probleem: mensen
helpen. Dit in tegenstelling tot paarden- en
hondenkeuringen, daar lijkt men liever
elkaars bloed te willen drinken.
Voor 2015 heeft de familie een aantal

verzorgten bewaakt geestelijk gehandicapten
in Raalte tijdens de nachtelijke uren. Mooi is
dat op deze manier de veestapel 24 uur per
dag van bewaking en verzorging verzekerd is.

Huisje, land en geit

Wie geeft wie nou aandacht?

verwachtingen. Zo willen Jan en Marian dit
jaar meer geitlammeren dan boklammeren
geboren zien worden. Vorig jaar zat het ze
erg tegen. In 2015 moet het dak op de koeienstal gerealiseerd zijn en op de landelijke
Nubische keuring in Heeten wil men
kampioenworden met de melkgeit. Dat dak
hebbenze in eigen hand, voor de andere
zaken is het hopen op hun gelijk.

Profiel

Naam: Jan en Marian Nijhof
Woonplaats: Holten (Ov.)
Werk en hobby: Jan werkt bij de Sociale
Werkvoorziening voor Bedrijven (SWB),
Marian verzorgt geestelijk gehandicapte
mensen. Hun gezamenlijke hobby is de
beestenboel, bestaande uit koeien, pony’s,
geiten en kippen.
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