Unieke keuring in Polen
Tekst en foto’s: Ivar ten Tuijnte

Zaterdag 23 september 2016 was een buitengewoon bijzondere dag voor de Poolse houders van
Nubische geiten. Voor het eerst in de geschiedenis van Polen werd een nationale geitenkeuring voor
Nubische geiten georganiseerd. Inspecteurs en geitenliefhebbers uit Nederland hebben geholpen om
deze dag te laten slagen.

H

et initiatief voor deze keuring en
inspectie-evenement is genomen
door de Poolse Natalia Prochazka,
een gedreven vrouw die al jaren actief is met
het Nubische ras, en de behoefte had om de
fokkers in Polen de gelegenheid te geven om
hun dieren te laten beoordelen en te laten
inspecteren door ervaren en getalenteerde
inspecteurs uit Nederland. Aangezien in
Polen al zestien jaar geen stamboek gehouden wordt voor Nubische geiten, zijn veel
eigenaren lid van een vereniging van de NOG
en staan veel dieren opgenomen in het
Nederlandse NOG-register. Dat was dan ook
de reden om het verzoek te richten aan
Nederland om deze unieke dag mede gestalte te geven. En dat is gedaan. De inspecteurs
Theo van der Meer en Herman Hoekstra, en
de geitenliefhebbers Gerard Koekkoek en
Nubische fokkers Auke en Klaske de Boer

met Ivar ten Tuijnte hebben de reis van rond
de 1.000 kilometer oostwaarts naar Letowo
aanvaard en waren present om de keuring
uit te voeren, te begeleiden en vast te leggen.

De keuring in Letowo
Het was nog best lastig om de keuring te
doen slagen. Het bijeenbrengen is lastig in
een land als Polen met wazige regelgeving;
veel fokkers hadden problemen met de
transportvergunning. En toch is het ze
gelukt. De zestien inzenders komen uit heel
Polen, de dichtstbijzijnde moest er 300 km
voor rijden, de verst weg wonende fokker
had 1.100 km te verwerken. Voor de fokkers
is keuren goed om de positie van hun geiten
te bepalen en te zien waar verbeteringen
wenselijk zijn. Het was nu dus de eerste keer
en de deelnemers waren verrast door de
wijze waarop de Nederlandse keurmeesters

aan het werk waren: hun gedrevenheid, de
exactheid, de tijd om te bespreken, het uitleggen waarom het belangrijk is. Nu is het
niet zo dat Theo en Herman vloeiend Pools
spreken, de vertolking werd vanuit het Duits
door Natalia verzorgd.

De kwaliteit van de geiten
Keurmeesters en inspecteurs hadden 29 geitlammeren te keuren. Die waren voldoende
tot goed van kwaliteit; wel te weinig voer en
de benen mogen beter. De twee rubrieken
met elf boklammeren waren gewoontjes, de
kwaliteit iets minder dan die van de geitlammeren, waarbij de beide kopnummers wel
goed waren. De boklammeren werden alle
meteen na de rubriek geïnspecteerd, een
werkwijze die in Nederland niet gangbaar is,
maar hier wel tot volle tevredenheid werd
uitgevoerd. Een duidelijkere verklaring waar-
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om jouw bok geplaatst is kun je niet krijgen.
De keuring in september is natuurlijk wat
laat in het seizoen. De melkopdruk bij de
veertien melkgeiten was wat minder en de
fokkers leken niet te weten dat een vol uier
bij de keuring gewenst is. Het was hierdoor
wat lastig om de melkgeiten te plaatsen en
dus was er veel aandacht voor upstanding en
skelet. De 2-jarige melkgeiten toonden een
wat gewone ontwikkeling, waarbij er tweemaal twijfel was of het wel ‘zuivere’ Nubische
geiten waren. De kampioensgeit Elite’s Vidalic, opgenomen met 84 punten voor AV, was
nét iets te kort en had wat hoogbeniger
mogen zijn. Vervolgens stortten Theo en
Herman zich op de zeven bokken. De beide
kampioensbokken waren ook met 84 punten
opgenomen en dat geeft aan dat het goede
dieren waren. Kampioen werd Elite’s Courante
van Artur Pasek.
Natalia had mooie bekers voor de winnaars
geregeld. En bij de certificaatwaardige keuring
kwamen alle kampioensbekers terecht bij
Artur Pasek. Deze kleine man was diep, tot
in tranen, ontroerd, zeker toen ook nog het
Poolse volkslied voor hem gezongen werd.
Na de certificaatwaardige keuring werden
op een andere plek in Letowo de negen nietcertificaatwaardige dieren op vergelijkbare
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Over Natalia
In 1988 is Natalia in Beieren begonnen met een twintigtal ‘mengelmoesgeiten’. In 2004 had ze
in haar stal tien Nubische geiten, echter zonder stamboekgegevens. Daar ging ze verandering in
brengen, onder andere door de inkoop van Nubische dieren uit Nederland. En helemaal toen ze
in 2010 verhuisde naar een grotere boerderij in Riewend bij Brandenburg/Berlijn. Haar stal groeide
naar een vijftigtal geiten. Toen was ze ook al actief met de verkoop van haar fokproducten en
andere geiten in de wereld. Want dankzij haar Oost-Europese achtergrond wist ze afzetkanalen
aan te boren uit met name het oosten. In Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië,
Bulgarije, Kroatië, Oekraïne, Litouwen, Estland, Portugal, Rusland, Frankrijk, Azoren, Qatar,
Saoedi-Arabië, Fujairah, Dubai lopen Nubische geiten van Natalia rond.
Om haar exportmogelijkheden te vergroten, vatte ze het plan op om in Polen een vestiging te
openen en van daaruit Rusland en Oekraïne goed te kunnen bedienen met kwalitatief goede
Nubische dieren. Het land is groot, ideaal om geiten te houden. Sinds december 2015 woont
Natalia in Letowo, stoeit ze met de overheid om registratie van geiten op orde te krijgen, en
heeft ze vele Poolse vrienden met geiten in haar vriendenkring. Helaas komt er een voorlopig
einde aan haar droom. Door ziekte van haar man, die uitsluitend in Duitsland de geschikte
medische zorg kan krijgen, heeft ze besloten om haar Poolse stal op te geven en te verhuizen
naar Giessen nabij Frankfurt. Veel geiten die ze nu heeft zal ze verkopen, maar 25 geiten en
10 bokken neemt ze mee. Haar grote droom valt uiteen, maar toch blijft ze actief. Ze heeft net
een website geopend voor de Poolse fokkers: www.anglonubiski.pl

wijze gekeurd en opgenomen. En ook hier
volop enthousiasme voor de werkwijze van
de Hollanders. En Natalia heeft speciale Elite’s
wisselbekers gesponsord, dus wie weet een
volgend jaar met wederom Nederlandse sup-

port? Algemeen constateren de keurmeesters
dat het enthousiaste fokkers zijn in Polen,
die geen ervaring met keuringen hebben,
goed luisteren en heel blij zijn met het feit
dat hun dieren besproken zijn.

Natalia Prochazka, Herman Hoekstra en Theo van der Meer in beraad.

Rubriek met lammeren.

De Poolse melkgeiten op rij.

Een supertrotse Artur Pasek.
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