‘Nubische
fokker aan
het woord’

L

De Nubische inspecteurs zijn ingespannen
bezig.

Lisa's man Emiel van Vliet verzorgt Fleckvieh-koeien.

Lisa van Vliet

Geitenvrouw met passie
Tekst en foto's: Ivar ten Tuijnte

De Nubische inspecteurs Theo van der Meer en Henk Bierhof zijn samen met de voorzitter van de
Nubische fokgroep in Ter Aar gearriveerd, in het groene hart van Holland. Daar bevindt zich het
bedrijf van Maatschap van Vliet. Een melkveehouderij met 400 geiten en 50 koeien.

De Nubische fokproducten van Lisa.

M

aar wij komen niet voor die 400
melkgeiten, maar voor de zwangere 26-jarige boerin Lisa van
Vliet. Zij is fanatiek geitenfokster en bezit
een achttal Nubische geiten en vijftien lammeren. Die hebben een apart plekje op de
boerderij. Een groot aantal van de moeders
is afkomstig van andere fokkers waarvan de
afstamming deels niet in de NOG-boekhouding
staat. Aan de inspecteurs de taak om de
melkgevende geiten te inspecteren en te
toetsen aan de normen voor Nubische registergeiten. En er is goed nieuws: na de uitgebreide inspectie blijken al haar geiten toegevoegd te kunnen worden aan het hulpstamboek van de NOG. En daarmee kan Lisa
haar hobby, het fokken met de geiten om
verbeteringen bij de nakomelingen te realiseren, binnen de NOG starten.

Passie voor geit
Lisa is getrouwd met Emiel van Vliet, veehouder met vijftig Fleckvieh-‘dubbeldoelkoeien’, goed voor het vlees en goed voor de
melk. Lisa, die overigens niet van boerenafkomst is, was als jong meisje al gek op
geiten. Daar waar haar vriendinnen de pony
aan het poetsen waren, was zij in de weer
met haar geit. Het is geen verrassing dat haar
opleiding richting melkveehouderij ging, en
ze ging aan het werk bij veehouders in de
buurt. De passie ging verder in de fokkerij en
later ging ze aan de slag als inseminatrice bij
K.I. Samen b.v. In die functie kwam ze haar
huidige man Emiel met zijn koeien tegen en
het klikte direct. Ze werden een echtpaar en
een jaar geleden trotse ouders van dochter
Floor. Nu werkt ze twee dagen in de week
als kaasmaakster bij een koeienboerderij en
één dag in de week als vertegenwoordiger
voor Vereniging Veehouderijbelangen Veluwe
IJsselstreek in Nunspeet.

Er lopen ongeveer 400 melkgeiten op het
bedrijf. Ze zijn van Lisa's schoonvader.

Emiel showt de melkgeit Louise die in het
koppel melkgeiten loopt.

Prima productie

Aansluiting bij NOG

Tussen de melkgeiten van haar schoonvader
loopt ‘stageloper’ Louise, een fokproject van
Lisa. Louise is door de inspecteurs ook opgenomen in de NOG als melkgeit, de geit is een
dochter van een kruising Alpine (ki-bok Chili)
uit de stal. Deze is door een Nubische bok van
Lisa gedekt en beide zijn nu melkgevend.
De moeder van de geit is nu 348 dagen in
productie met 1.042 kg melk met 3,71% vet
en 3,66% eiwit. Louise moet nog gemonsterd
worden. Lisa is erg benieuwd naar de melkgift, gehaltes en de duurzaamheid van deze
geit. Ze denkt erover om Louise dan weer te
dekken met een British Toggenburger ter
verbetering van de uier. De gehaltes hoopt ze
op peil te houden middels het Nubische en
Alpine bloed waarover de geit beschikt.
Lisa’s schoonvader melkt op dit moment
ongeveer 328 geiten met een productie van
1.344 kg melk met 4,11% vet en 3,39% eiwit.
Toen hij met honderd doormelkers (dubbel
ziektevrij) in 2007 begon, zat hij op een
gemiddelde van 1,5 kg per dag. Met behulp
van melkcontrole selecteert hij de goede
geiten die hij dan laat dekken middels ki.
De overige geiten die een lactatiewaarde van
boven 110 scoren, worden gedekt door een
dekbok voor geitenlammen voor eigen
opfok.
Maar terug naar de Nubische geiten. Lisa’s
liefde voor dit ras kwam met name door de
bonte kleurtjes van de geiten en het imposante voorkomen. Ze startte haar stal met
een aantal Nubische dieren die bij kinderboerderijen en liefhebbers vandaan kwamen
en waarvan geen afstamming bekend was.
Na wat verdere verdieping kocht ze een
ANBG-stamboekbok en zo probeerde ze toch
de lijnen bekend te maken. Het nadeel, zo
bleek later, was de kwaliteit van sommige
dieren.

Om te komen tot verbetering ontdekte Lisa
dat ze zich beter bij de NOG kon aansluiten,
omdat daar veel meer Nubische dieren in het
bestand zitten, er meer kansen zijn om aan
goed fokmateriaal te komen en er goede controle is op het behoud van de raskenmerken
van de Nubische geit. Nadat ze twee overlopers
bij Ivar en Anja ten Tuijnte gekocht had, is ze
lid geworden van Geitenfokvereniging de
Dageraad en was ze aangesloten bij de NOG.
Helaas is een van de overlopers overleden
aan ’t Bloed en de andere aan een blessure
die ze overhield aan een knokpartij met een
andere geit. Wat een pech. Wel heeft Lisa
een bokje aan deze geiten overgehouden, die
haar geiten afgelopen jaar heeft gedekt. Ook
besefte Lisa dat ze met haar geiten certificaatwaardig moet worden om aansluiting te krijgen met de andere Nubische fokkers en hun
dieren. Die zijn immers allemaal certificaatwaardig.

En nu vooruit
Door haar zwangerschap was het te zwaar
om alle geiten te verzorgen en heeft ze het
een jaartje rustig aan gedaan, maar nu staat
ze te popelen om stappen te maken. Ze is
haar stal aan het verbouwen, waarbij ook
een melkputje gerealiseerd gaat worden.
Dat is makkelijk voor het melken en voor
het uitvoeren van de geplande melkcontroles.
Doordat ze dit jaar veel vrouwelijke aanfok
heeft kan ze goed vooruit. Op basis van de
door de Nubische inspecteurs gemaakte
inspectierapporten gaat ze selecteren en
proberen haar geitenstapel te verbeteren.
En met een beetje geluk zien we Lisa binnenkort op NOG-keuringen verschijnen. Bij de
NOG zijn we blij met dit enthousiaste jonge
lid en haar geiten.

Lisa van Vliet is gek op Nubische geiten. Sjekkie is haar lievelingsgeit.
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