‘Nubische
fokker aan
het woord’
De familie op de keuring.

Frans aan het werk op de Nubische keuring.

Op bezoek bij:

de Franciscushof in Tienhoven
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

Vandaag zijn we op bezoek bij de Nubische fokkers Pieta en Frans Stolk aan de Lekdijk in Tienhoven.
Aldaar woont de familie nu alweer twaalf jaar. Daarvoor woonden ze tien jaar in Groot-Ammers,

De multifunctionele stal.

voor superverzorgde vergaderingen. Pieta en
Frans bezochten samen ook de vergaderingen
van de Fokgroep Nubische geiten. Daar is een
vacature en Frans besluit secretaris te worden
bij de fokgroep waar op dat moment Rinus
den Ouden de voorzitter is. Pieta ging ook
eens mee naar een fokgroepbestuursvergadering en werd daar ook opgenomen in het
bestuur. Later zou zij de voorzitster van de
Nubische fokgroep worden en door omstandigheden klom Frans hoger en hoger in de
organisatie om uiteindelijk voorzitter van de
NOG te worden.

ook wel het ooievaarsdorp in de Alblasserwaard genoemd.
Dit voelt naar meer

F

rans en Pieta Stolk leerden elkaar
kennen in 1980. Frans, destijds directeur van de christelijke school in
Hazerswoude, en Pieta, verzorgster voor

Frans en Pieta met de kleinkinderen en de geiten.
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gehandicapten in Zoeterwoude, zijn gaan
wonen in een mooie vrijstaande woning in
Groot-Ammers met 2.300 m2 land. Ze hebben
speciaal voor de landelijke ligging gekozen
omdat landbouwdieren door beiden gewenst
waren. Een paar Ouessantschapen en dwerggeiten vormden het begin van de veestapel.
De wens was ook om grote geiten te houden.
Dus ging Pieta zich oriënteren. De keuze viel
destijds op Nubische geiten. De eerste kwamen
van een veehandelaar uit de buurt. Ze hadden
hangoren en een kromme neus, maar waren
het verder toch net niet. Via via kwamen ze
bij Anja ten Tuijnte uit Rhenoy terecht en
daar hebben ze hun eerste leuke Nubische
geiten gekocht. Naomi van Pauwenburg en
Chérise van Stal Epona vertrokken naar de
nieuwe eigenaren.
Aangezien dit stamboekdieren waren, werd
er geadviseerd lid te worden van de NOG.
Een fokker dient dan een keuze te maken
voor een vereniging en is dan automatisch
aangesloten bij de NOG. Zo gezegd, zo
gedaan. Frans en Pieta werden lid van Streven
naar Verbetering en ook trouwe deelnemers
aan de vergaderingen. Gezelligheid en saamhorigheid staan op dat moment hoog in het
vaandel. Job Bogaard met zijn vrouw Wil,
Chris Bos en Cor (†) en Sjanie van Dijk zorgen

Terug naar de geiten. Na de eerste Nubische
geiten van Anja volgden er snel meer. Pieta
en Anja konden het prima met elkaar vinden,
een band die er vandaag nog steeds is. Heel
Nederland werd afgestruind op zoek naar
Nubische geiten. Bij Hans de Kimpe, Frans
Janssen, Mary van der Beek, Ineke van Drumpt,
Auke de Boer et cetera. Er werd ingekocht:
Samantha van Oudwoude, Starlight van
Oudwoude, Bettikoo’s Peggy, en de veestapel
groeide gestaag. Niet altijd met het gewenste
resultaat, maar al doende leert men. Een bok
voor de vermeerdering moest er ook komen,
ook die werd gevonden in Nederland:
Mowgli van Oudwoude. Om de Nubische
geiten qua voorkomen nog meer upstanding
te geven, werd ook regelmatig over de grenzen gekeken. Onder andere zijn we samen
een paar keer naar de Stoneleigh Breedshow
geweest en zijn meerdere fokkers en keuringen in België en Duitsland bezocht. De bok
Coleman’s Butterbud kwam uit Engeland,
een Northcourt-lam heeft Frans Janssen uit
Engeland meegenomen om de Stal Franciscushof te versterken. En later heeft Pieta met
Engel Kupers inkopen gedaan bij de Earls en
kwam er wederom vers bloed naar GrootAmmers. Zo groeide de Nubische veestapel
en ging de familie ook steeds verder vooruit
met de kwaliteit en ook de prestaties op

De kleinkinderen genieten van de geiten.

keuringen. Naast Nubische geiten hebben
er ook nog weleens andere rassen op stal
gestaan, zoals Bonte geiten, Boergeiten van
Anne-Dore Haselbring, Witte geiten van
Wabe Albada en Toggenburgers van familie
Den Braber.

En nog meer
In 2002 kreeg Pieta de kriebels, het was leuk
met de geiten, maar een paar paarden zou
ook niet verkeerd zijn. Het moment om uit
te kijken naar een flinke schuur en veel land
en een nieuwe woning in de omgeving. Uiteindelijk werd er gekozen voor de statige
Alblasserwaardse boerderij in Tienhoven.
Naast de geiten kwamen er toen pony’s,
leuk voor de kleinkinderen, en paarden, leuk
voor Pieta en de kinderen. Een prachtige tijd
volgde. Helaas kwam er een indrukwekkende ramp op de familie af. Op nieuwjaarsdag
2010 brandden het woonhuis en de schuur
volledig af. Gelukkig konden alle dieren
gered worden. De geiten mochten logeren bij
Niko en Janny den Braber, de paarden bij de
buren. Door ruimtegebrek werd er afscheid
genomen van de geiten. Huis weg, veel
dingen aan het hoofd, dan liever even geen
geiten. En dat is een paar jaar zo gebleven.

Pieta en haar nieuwe geiten.

De vooruitgang
Gelukkig verblijven Frans en Pieta weer in
hun woonhuis. Frans is inmiddels gepensioneerd en Pieta moet nog een paar jaar werken. De kleinkinderen komen graag naar
Tienhoven, elke vrijdag wordt er opgepast.
En recentelijk is een nieuwe multifunctionele
stal gebouwd en in gebruik genomen. En hoe
mooi kan het zijn, er lopen nu ook weer
Nubische geiten rond. Een nieuwe start met
Epona’s Painted Lady, een Nubisch lam en
haar moeder, en ook nu weer van Anja. In
het najaar zal een bok geselecteerd worden
en kan de fokkerij weer worden opgezet. We
zullen daarmee de familie Stolk zeker weer
op diverse keuringen gaan tegenkomen.

Profiel

Aftreden en aantreden
Qua bestuurdersrol was Frans inmiddels
opgeklommen tot voorzitter van de NOG.
Toen Frans, mede door de privé-omstandigheden een tandje terug wilde doen, werd er
gezocht naar een opvolger. Helaas, er waren
geen kandidaten uit de verenigingen te
vinden. Door het oppakken van de belangrijkste rollen door een drietal geitenliefhebbers werd de continuïteit gewaarborgd. En zoals het er vandaag uitziet, lijkt
er na veel vergaderingen en het realiseren
dat ‘zonder NOG’ geen echte optie, een lichtpuntje te verschijnen. Het zou heel mooi zijn
als de NOG op 28 december het 101ste jaar
ingaat.

Naam
Woonplaats
Hobby

Frans en Pieta Stolk
Tienhoven
Nubische geiten, pony’s.
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