Eerste melkcompetitie

een succes

Ivar ten Tuynte

De melkcompetitie met keuring die de Fokgroep Nubische Geiten op 23 en 24 mei hield in Druten,
is geslaagd. Voor het eerst in Nederland werd een melkcompetitie gehouden en met twintig deel
nemende melkgeiten noemt de Fokgroep het een succes.

M

aar liefst 49 Nubische geiten,
vier Boergeiten en drie Toggen
burgers namen deel aan de
keuring. De Toggenburgers en zeventien
Nubische geiten waren ook aangemeld voor
de melkcompetitie. Uiteindelijk bleek de
Nubische American Queen van Oudwoude
van Combinatie de Boer uit Oudwoude de
best producerende melkgeit in eerste lactatie.
De Toggenburger Eliza B81 van de familie
Den Braber uit Leerdam haalde bij de oudere
dieren de meeste grammen vet en eiwit.

Mooiste uier voor Toggenburger
De melkgeiten arriveerden vrijdagavond bij
de sporthal van ’s Heeren Loo in Druten,
waar zij rond 20 uur werden gemolken.
Door deze melking gezamenlijk te doen,
was men ervan verzekerd dat voor elke geit
een gelijk aantal uren zat tussen de eerste
melkbeurt die meetelde voor de competitie
(zaterdagochtend) en de daaraan vooraf-

gaande. Bovendien kwamen de dieren zo
met uiers op de uierkeuring die evenveel
tijd hadden gehad om vol te raken.
Zaterdagochtend werden de dieren door
keurmeester Martien Mattheeuwse, sinds
kort inspecteur voor het Nubische ras, en
aspirant-keurmeester Hannie Vermeulen,
gekeurd op uier. Een lastige klus, want
keuren zij normaal gesproken de totale geit,
nu moesten ze zich beperken tot slechts
één component. Al lettende op zaken als
speenstand, speenlengte, ophangband en
melkopdruk, selecteerden de keurmeesters
het drietal Toggenburgers van familie
Den Braber en een drietal Nubische geiten
van Combinatie de Boer. Uit dit zestal werd
de Toggenburger Eliza B 81 als de uier
kampioen gekozen. De beste Nubische
uier behoorde toe aan Lucky Lust van Oud
woude.

Melkcompetitie
Na de uierkeuring werden de melkgeiten
gemolken. De melkopbrengst van iedere
melkgeit werd gewogen door NOG-voorzitter
Frans Stolk. Erik de Haas nam melkmonsters.
’s Middags om 17 uur herhaalde dit proces
zich; de geiten werden weer gemolken en
de melk werd gewogen en bemonsterd.
Direct na afloop van de keuring zijn de
melkmonsters ingeleverd bij het labora
torium van Frico Cheese, die de monsters
zou analyseren.

riepen Arnice van Stal Suijden van de familie
Suijdendorp uit Waardenburg tot reserveoverloper uit. Kampioen Nubische melkgeit
werd Lakota Girl van Oudwoude, reservekampioen werd Peatcourt Chacha van de
familie Kupers uit Alteveer. De eer voor het
beste Boergeitlam ging naar de goed ontwikkelde Knoalster Doortje van Rutger Jan Kupers
uit Alteveer.

Nubisch hoge gehalten,
Toggenburgers meer melk
Maandag was de uitslag van de melkanalyse
bekend. In de tabel is te zien welk vet- en
eiwitgehalte de melkgeiten gemiddeld over
een etmaal produceren. De meeste Nubische
melkgeiten produceren een hoog vetpercentage, waarbij veel dieren die het laatst
gelamd hebben (rond april) zelfs nog boven
de 6,00 procent vet scoren. Duidelijk is dat
alle dieren nog in het eerste deel van de
lactatie zitten, waardoor het eiwitgehalte bij
de meeste nog niet boven de 4,00 procent
komt. In het tweede deel van de lactatie
zullen de meeste Nubische geiten wel meer
dan 4 procent eiwit in de melk kunnen
produceren.
De tabel laat ook het verschil in gehalten
tussen Nubische geiten en Toggenburger
melkgeiten duidelijk zien. Toggenburgers
produceren aanzienlijk minder melkvet en
melkeiwit dan Nubische dieren, maar ze
weten dit te compenseren door een goede
melkgift.
De beste 1e lactatie melkgeit met 385 grammen vet + eiwit is de Nubische geit American
Queen van Oudwoude van Combinatie De
Boer uit Oudwoude. De beste 2e en hogere
lactatie melkgeit is de Toggenburger Eliza
B81 van familie Den Braber uit Leerdam
met 371 grammen vet + eiwit.

Lakota Girl beste Nubische melkgeit

De kampioen (rechts) en reservekampioen (links) melkgeiten gaven volgens de keurmeesters
goed weer hoe een goede melkgeit eruit hoort te zien.
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Doordat de eindtijd van de keuring door de
tweede melkbeurt vaststond, was er alle tijd
voor de keuring. Het beste Nubische geitlam
was Cherokee van Oudwoude van
Combinatie De Boer uit Oudwoude. Reserve
werd Epona’s Irish Coffee van Anja ten
Tuynte uit Rhenoy. Bij de overlopers bleek
Liv Tyler van Oudwoude van Combinatie
De Boer de beste te zijn. De keurmeesters

Nog een keer
Het evenement wordt in de komende
vergadering van de Fokcommissie Nubische
Geiten geëvalueerd, maar het zal zeker
herhaald worden in de komende jaren.
Met zoveel enthousiaste reacties denkt de
fokcommissie niet anders te kunnen.

Resultaten melkcompetitie Fokgroep Nubische geiten
1e lactatiedieren
Naam geit
Lactatie Lamdatum kg melk
American Queen v. Oudwoude 1
04-01
3,8
Lakota Girl v. Oudwoude
1
07-04
4,1
Lucky Lady v. Oudwoude
1
23-02
4,8
Emily v. Stal Suijden
1
04-04
3,9
Laguna v. Oudwoude
1
01-04
3,2
Peatcourt Valerie
1
07-03
3,4
Lucky Lust v. Oudwoude
1
25-02
3,5
Manon v. Stal Suijden
1
22-03
3,4
Brown Chanel v. IJsselstee
1
01-01
3,0
Lucky Love v. Oudwoude
1
22-02
3,3
Senna v. Stal Suijden
1
01-01
2,4

% vet % eiwit Totaal grammen v+e
5,88
4,27
385
6,03
3,03
371
4,29
3,26
362
5,15
3,27
329
6,46
3,52
320
5,33
3,54
301
4,82
3,50
292
4,93
2,87
266
5,28
3,34
258
4,30
3,45
256
5,69
4,00
233

2e en hogere lactatiedieren
Naam geit
Lactatie Lamdatum kg melk
Eliza B81 (Toggenburger)
3
09-01
6,4
Peatcourt ChaCha
5
02-05
3,7
Eliza B53 (Toggenburger)
2
10-01
4,5
Epona’s Eclair
3
01-01
4,4
Cheyenne v. Oudwoude
2
13-03
3,1
Eliza B63 (Toggenburger)
2
08-01
4,2
Calico JvO Birthe
3
06-02
2,3
Peatcourt Trinity
2
05-02
2,5

% vet % eiwit Totaal grammen v+e
3,31
2,48
371
6,64
3,33
369
3,95
2,95
311
3,36
3,22
290
5,16
3,84
279
3,85
2,63
272
5,88
3,71
220
4,64 2,72
184

De keurmeesters over de keuring en melkcompetitie
Martien Mattheeuwse en Hennie Vermeulen waren lovend over het bijzondere evenement. Zij
noemden de combinatie van keuring en melkcompetitie en de aanwezigheid van drie geiten
rassen uniek. De keuring verliep goed. “We hebben bij de Nubische dieren een stijgende lijn
in de kwaliteit gezien. Een goede vertegenwoordiging in jeugdige dieren, alleen met eerste
premie beloond, waarbij de raseigenschappen bij de oudere dieren zeker niet ontbraken.
De kwaliteit van de aanwezige groep Boer
geiten mocht gezien worden, evenals die van
de aanwezige Toggenburgers die meededen
aan de melkcompetitie.”
Ook de melkcompetitie vonden de keurmees
ters goed georganiseerd. “Door de opzet van
de keuring en melkcompetitie was duidelijk te
zien dat de uiers van de dieren zich geduren
de de dag herstellen. Door ze ’s morgens om
8 uur eerst met vol uier te keuren en vervolgens
rond half 4 ‘s middags weer, is circa zes uur
melkproductie te zien.”
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