Grootse geiteninspectie

in Tsjechië
Tekst en foto's: Ivar ten Tuijnte

In juni van dit jaar togen Engel Kupers, keurmeester en bestuurslid
fokkerijzaken van de NOG, met Henk Bierhof, een van de ‘dedicated’

De bok die Eva Kardinalová meebracht
werd door de keurmeesters als veel
belovend gezien.

Ook haar melkgeit zag er goed uit.

Fokster Veronika Wojnarová bleek geen
goede bokkenkeuze te hebben gemaakt.

Hoogte en rasadel zagen de keurmeesters
bij de bok Peatcourt Kennedy. Ivana Pokorna
hoopt met deze Nederlandse bok verbete
ring te bereiken bij vooral de uier.

Zowel de Nederlandse delegatie als de
Tsjechische fokkers en geiten waren
enthousiast over de inspectie.

Ivana Pokorna is initiatiefnemer van deze
geiteninspectie in Tsjechië. Zij geniet enorm
van de Nubische fokkerij.

inspecteurs van Nubische geiten, en Ivar ten Tuijnte, in de rol van
voorzitter van de fokgroep Nubisch en als fotograaf en vastlegger
van zaken, naar Modletice in Tsjechië voor een grootse Nubische
geiteninspectie aldaar.
PRAAG

TSJECHIË
Modletice
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vana Pokorna had ons uitgenodigd. Zij
woont met haar man in een gehucht in
het zuidoosten van Tsjechië: Modletice,
bij Slavonice Písečné, aan de grens met Oostenrijk. Een soort strook niemandsland vanuit de tijd van het IJzeren Gordijn en nu een
locatie waar mensen ruimte en rust hebben.
En dus ook met gemak geiten kunnen houden.
Door de jaren heen heeft Ivana diverse geiten
bij diverse fokkers in Nederland gekocht om
daarmee het Nubische ras in Tsjechië te verbeteren. En veel van die bokken en geiten
zijn doorverkocht aan andere fokkers die er

ook weer hun voordeel mee gedaan hebben.
En nu was er dan een mooi moment gekomen
om een check-up van de geiten door te voeren.
Naast de Nederlandse delegatie was ook de
heer Mgr. Jan Kovác er steeds bij, een inspecteur van de Tsjechische staatkundige geitenbond die de activiteiten van de Nederlandse
ploeg geïnteresseerd gadesloeg. En aanwezig
waren een aantal collega-geitenhouders als
bezoekers.

De toetsing
Gecoördineerd door Ivana waren er op vrij-

De vijf overlopers van Martin Neuwirth zijn rastypische dieren, hetzij met iets te veel conditie.
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dag 21 juni 35 lammeren, overlopers, geiten
en bokken van vier eigenaren verzameld en
was het de taak aan ons Nederlanders om de
aanwezige dieren stuk voor stuk te toetsen
aan het Nederlandse opnamerapport. Tegelijkertijd konden wij per fokker en per geit de
toelichting geven, en dit werd uiterst gewaardeerd door de aanwezigen. Want ondanks de
import van goed fokmateriaal, is het eind
resultaat afhankelijk van de geiten waar je
de bokken op zet.
Martin Neuwirth had een vijftal overlopers
meegenomen. Die waren als eerste aan de

beurt en wij konden dan ook meteen genieten van een aantal rastypische dieren. Wel
hadden alle dieren een gemeenschappelijk
euvel: een verzorgster die wat te riant met
de brokkenschep omgaat. Dat mag best wat
minder en komt de geiten ten goede.
Fokster nummer 2, de jongedame Eva Kardinalová, had zes van haar dieren meegenomen:
lammeren, bok, boklam en melkgeit. Glimmend en glanzend, goed in conditie, veel
belovende dieren.
Vervolgens werden de dieren van Veronika
Wojnarová onderworpen aan inspectie. Hier
waren nog wel wat opmerkingen op hun
plaats. Met name bij de nafok bleek dat er
voor een lokale ‘verkeerde’ bok gekozen is
waardoor veel lammeren het advies ‘frikandel’ kregen, wat op zich ook niet verkeerd is.
Als laatste fokster bracht Ivana al haar dieren
voort. Daar zat ook het op die dag hoogst
opgenomen dier met 87 punten bij: de bok
Peatcourt Kennedy, afkomstig uit Nederland
met een bijzondere afstamming. Als lam is
hij in Nederland gekocht, en nu als eenjarige
bok zagen we hoogte en rasadel. Henk Bierhof
keek alleen naar de bok, aangezien de Neder-

landse fokker, Engel Kupers, ook aanwezig
was en bevooroordeling niet mag plaatsvinden. Met deze bok hoopt Ivana met name ook
verbetering te bereiken van de uier.

Zorgen over uier
Dat werd ook duidelijk bij een van haar geiten:
dat was er een zónder te bepalen achteruierhoogte. Dat is meteen een beetje de algemene
zorg van de Tsjechische fokkers, de uierkwaliteit. Van alle op deze dag opgenomen geiten,
met waarderingen voor het algemeen voorkomen van 79 tot 85 punten, werden telkens
voor de uier de minste punten gescoord.
Henk Bierhof daarover: “Ik vond het gemiddeld goed typische dieren met uitschieters
naar zeer goed en een klein staartje naar
matig. De uierkwaliteit is inderdaad nog een
aandachtspunt.”
Wat die superbok gaat brengen was nu nog
niet te zien, want nafok met een uier ontbrak. Mogelijk dat de effecten zichtbaar zijn
als er over een paar jaar nog eens zo’n
bestandsopname plaatstvindt.
De gehele dag is prima verlopen. Bierhof
vond het opvallend hoeveel de Tsjechische

geitenliefhebbers overhebben voor de hobby.
“Sommigen bleven zelfs slapen in verband
met de grote afstand die ze moesten reizen.
De mensen zijn zeer gastvrij en waren erg
blij met hetgeen we voor hun deden. Ik denk
dat het een goede reclame was voor de NOG.
We hebben er samen een mooie dag van
gemaakt met een goede samenwerking.”
Het begon al vroeg met opnemen, al voor het
ontbijt, ’s middags werd een heerlijke mongolenschotel opgediend en ’s avonds gezellig
nagepraat in het nabij gelegen grensstadje
Slavonice.

Productie in Tsjechië
Het bestand aan Nubische dieren in Tsjechië
in 2017 omvatte 475 geiten, waarvan er
278 geiten meedoen aan de melkcontrole.
Die dieren scoren gemiddeld 923 liter melk
met een vetgehalte van 4,62% en een eiwit
gehalte van 4,02%.
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