
Welkom op de fokkersdag
Nubisch en Boergeit 2013

27 juli 2013

Te gast bij Niko en Janny den Braber

Leerdam



Programma
• Korte herhaling FOCUS in de fokkerij: 

– Presentatie over de focus in de Nubische fokkerij: rasadel met behoud van balans

– Presentatie over de focus in de Boergeitfokkerij: bespiering met nadruk op bil

– Meten is weten: het meten van hoogtemaat en singelomtrek

• Lunch: ± 12:00 uur met broodjes en soep

• Middagprogramma ± 13:00 uur: aan de hand van geiten wordt de focus in de 
fokkerij van Nubische geiten en Boergeiten toegelicht 

• Hierbij ook uitleg over het verschil tussen “hoogtemaat” en “ontwikkeling”

• Bespreken idee van de “culinaire dag” met praktische tips en ideeën voor het 
produceren en gebruiken van geitenproducten als kaas en vlees

• Rondvraag en afsluiting van de dag: uiterlijk 15:00 uur



Terugblik: meten van kruishoogte i.p.v. 
schofthoogte: waarom ook alweer?

1. Schofthoogte wordt (sterk) beïnvloed door de houding waarin het dier 
wordt neergezet door degene die het dier vasthoudt, daardoor grote 
variatie (makkelijk 3 cm verschil bij 10x meten van één geit)

2. Schofthoogte soms moeilijk te meten (bijv. bij afwijkende 
schouderligging)

3. Verwachting vooraf was:
a) Ongeveer gelijke gemiddelde uitkomst bij kruis- en schofthoogte bij geiten 

b) Bij bokken zal schoft hoger zijn: mee te nemen in aanpassing ideale hoogtemaat

c) Minder grote variatie bij het meten van kruishoogte dan bij schofthoogte (verschil 
tussen hoogst gemeten en laagst gemeten waarde)



2012: meetgegevens kruis- en schofthoogte alle 
rassen, geslachten en leeftijden

Geslacht / soort opname Schofthoogte gemiddeld
W /   T   /   B /   N /   Br

Kruishoogte gemiddeld
W  /   T   /   B /   N /   Br

Bokken voorlopig 73,6 / 66,8 / 71,5 / 70,0 / 62,7 73,2 / 65,8 / 70,9 / 70,6 / 62,8

Bokken definitief 89,9 / 79,5 / 86,8 / 90,9 / 78,7 86,8 / 78,2 / 84,3 / 89,4 / 76,0

Bokken herkeuring 92,6 / 83,5 / 93,0 / 97,0 / 83,0 88,8 / 78,5 / 90,0 / 96,0 / 81,0

Geiten eerste opname 77,8 / 68,6 / 77,0 / 82,0 / 69,1 78,2 / 68,9 / 77,0 / 81,7 / 69,8

Geiten heropname 81,7 / 71,8 / 79,3 / 84,7 / 71,0 81,0 / 71,2 / 78,4 / 83,0 / 71,7

Alle opnames 2012 77,5 / 70,4 / 78,3 / 80,5 / 70,0 77,2 / 70,0 / 77,6 / 80,2 / 69,9

Alle opnames 2012 alle
rassen en geslachten en 
leeftijden

76,2 76,0



Doel bepalen verhoudingen:

• Bepaal de ideaalverhouding en let op bij sterke afwijking naar 
boven (laag gesteld of te zware conditie: betekent wat voor 
waardering van type) of naar beneden (hoogbenig of geen 
conditie of erg smal / geen welving in voorste ribben: 
betekent wat voor waardering type)

• Zorg voor balans

• Houd de meerjaren trend in de gaten



Door selectie:

• De goede dieren aanhouden en de mindere dieren  (liefst 
zo snel mogelijk) rücksichtlos opruimen

Door fokkerij:

• Zoek naar opvallende trends in de fokkerij

– Spoor verbeteringen, stilstand en achteruitgang op

• Houd verbeteringen vast en geef focus aan een beperkt 
aantal te verbeteren onderdelen (oude zegswijze: eerst 
bouwen, dan schilderen)

• Begin bij het belangrijkste onderdeel

Verbeteren fokkerijresultaten: 
algemeen



De Nubische geit



Opvallende trend in de Nubische 
fokkerij de laatste jaren

De rasadel van de Nubische geit lijkt in de 
breedte wat verloren te gaan



Constateringen fokkers 
Nubisch ras:

• Rasadel lijkt in de breedte wat verloren te 
gaan in de afgelopen jaren

• De ruimte in de voorhand is een belangrijk 
aandachtspunt in de Nubische fokkerij in 
Nederland

• Op uier lijkt de verbetering die zich in de loop 
van 20 jaar voorgedaan heeft nu wat te 
stagneren



Door Nubische fokkers vastgestelde focus 
in de Nubische fokkerij 2013 – 2017:



Wat is rasadel?

In “wat iedere keurmeester moet weten” staat als 
omschrijving van rasadel:

“De uiterlijk zichtbare kenmerken die eigen zijn voor 
een bepaald ras”

We hebben het dan dus over de voor het ras meest 
karakteristieke typekenmerken! 



• Het hoog gedragen hoofd op een voldoende lange hals 

• De elegante, majestueuze, haast hooghartige uitstraling

• Het uitgesproken sterk gebogen neusbeen

• De lange oren die laag (ter hoogte van de ogen) ingeplant staan

• De “upstanding”

• Dit alles gepaard gaand met goede verhoudingen en behoud van 
voldoende ruimte in het lichaam / de voorhand (kom ik later bij de cijfers 
even op terug): balans

Met andere woorden: de kenmerken die bepalen dat een Nubische geit direct 
opvalt bij het betreden van de keuringsring

Rasadel bij de Nubische geit bepaald 
door:



• Let wel: bedoeld om het beeld van rasadel neer te 
zetten

• Zijn dus geen dieren waaraan in alle gevallen niets 
mankeert

• Maar wel voorbeelden van dieren die in grote mate 
aan de rasstandaard voor het onderdeel type 
voldoen

Enkele plaatjes van dieren met rasadel



Rasadel!



Rasadel!



Rasadel!



Rasadel!



Rasadel!



Als individuele fokker:

• Veel keuringen bezoeken

• Goed kijken op keuringen naar lijnen die rasadel 
vertonen en hieruit fokdieren aantrekken

• Goed kijken naar nafok van bokken en de goed 
fokkende bokken uit goede families gebruiken

• Niet te veel sentiment hebben bij de selectie van 
lammeren die mogen blijven



De Boergeit



Problemen beginjaren:

• Veel vraag en gering aanbod aan dieren

• Kwam van alles naar NL

• Problemen toen: met name kromme benen, 
zwakke koten en te weinig bespiering

• Op volgende dia’s enkele voorbeelden





Wat werd snel bereikt?

• Kromme beenwerk is aanmerkelijk verbeterd

• Breedte van de dieren, met name in de 
voorhand, verbeterde ook snel



Vanaf begin:

• Eigen inspectierapport voor de boergeit

– Geeft focus op vlees, dit in tegenstelling tot de 
focus op melk bij de vier melkrassen

– Bespiering in de bovenbalk en geen uier



2008:

• Vaststellen van het true type 

boergeiten bok boergeit



Eind 2009 evaluatie

• Van alle stamboekopnames gekeken naar 
verbeterpotentieel in onze dieren. 

Uitgangspunt:

– Als er veel variatie is dan is er ruimte voor snelle 
verbetering

– Op sommige onderdelen is aantrekken van vers 
bloed nodig om snel te kunnen verbeteren (KI?)



Focus in de Boergeiten fokkerij:



In 2010 vastgesteld als focus 
voor 2010 t/m 2015:

• Aanpassing van de weging van bespiering voor
– Bil: 3x

– Lende: 2x

– Schoft: 2x

• Voor inspecteurs vanaf 2011 tabel beschikbaar 



2011:

• Tabel beschikbaar voor de vertaling van score in de 
onderbalk naar waardering in de bovenbalk

• Leidde tot een grotere uniformiteit tussen de 
boergeit inspecteurs bij de waardering van 
bespiering in de bovenbalk



2012: aanpassing score 
bilbespiering

• Reden: 

– Aanvankelijk was een recht profiel van bil in zijaanzicht een 
3

– Constatering boergeit inspecteurs: te weinig ruimte boven 
score 3, te veel ruimte beneden score 3

– Aanpassing: recht profiel bil in zijaanzicht = 2, daardoor 
meer ruimte om “iets ronding” (3) te onderscheiden van 
“meer ronding” (4) en “ideale ronding” (5)



Na seizoen 2012 aanpassing 
tabel

Optellen punten bespiering onderbalk:             
2x Schoft, 2x Lende en 3x Bil

Punten 
ob

Waardering 
bb ±1 Punten ob

Waardering 
bb ±1

< 14 <76 25 85
14 76 26 86
15 77 27 87
16 78 28 88
17 79 29 89
18 79 30 89
19 80 31 90
20 80 32 90
21 81 33 91
22 82 34 92
23 83 35 > 92
24 84



Daarnaast tabel van singelomtrek / hoogtemaat

Schoft-
hoogte

Singelomtrek bij 
verhouding 1,2

Singelomtrek bij 
verhouding 1,4

Schoft-
hoogte

Singelomtrek bij 
verhouding 1,2

Singelomtrek bij 
verhouding 1,4

55 66 77 78 94 109
56 67 78 79 95 111
57 68 80 80 96 112
58 70 81 81 97 113
59 71 83 82 98 115
60 72 84 83 100 116
61 73 85 84 101 118
62 74 87 85 102 119
63 76 88 86 103 120
64 77 90 87 104 122
65 78 91 88 106 123
66 79 92 89 107 125
67 80 94 90 108 126
68 82 95 91 109 127
69 83 97 92 110 129
70 84 98 93 112 130
71 85 99 94 113 132
72 86 101 95 114 133
73 88 102 96 115 134
74 89 104 97 116 136
75 90 105 98 118 137
76 91 106 99 119 139
77 92 108 100 120 140



Hoe te interpreteren:

Verhouding singelomtrek / schofthoogte:

• Normaal is de verhouding tussen 1,2 en 1,4.

• Afwijkingen naar boven of beneden betekent: LET OP!

• Let er dan op of het dier de juiste verhoudingen laat zien.

Bij verhouding kleiner dan 1,2 (dus als bijvoorbeeld bij een schofthoogte van 65 cm de 
singelomtrek 70 cm is): 

• Ribwelving wel voldoende?

• Voorhanddiepte: diep genoeg?

• Lengte pijpbeenderen: niet te hoogbenig? Dan klopt het type niet!

Bij verhouding groter dan 1,4 (dus als bijvoorbeeld bij een schofthoogte van 70 cm de 
singelomtrek 118 cm is):

• Niet te veel conditie / is het dier vet? Pas dan op niet te hoog te scoren op bespiering schoft 
en lende!  

• Voorhanddiepte: laat het vrouwelijke dier wel voldoende vrouwelijkheid zien? 
Niet te diep?

• Lengte pijpbeenderen: niet te kortbenig? Dan klopt het type niet!



• Mooie hals

• Tikje meer lengte zou mooi zijn

• Mooie lange bil met aanhechting kort boven de hak

• Mooie verhouding beenwerk / schofthoogte: 40 - 60



We zijn op de goede weg, maar 
we zijn er nog lang niet…….



Rond het voelen van dieren:

• Twee jaar geleden vastgesteld:

– Altijd voelen bij elk dier in de keuringsring

• In maart door fokkers van Boergeiten 
vastgesteld:

– In keuringsring: alleen voelen bij twijfel

– Altijd voelen bij stamboekopname 



Middagprogramma:

• Vanmiddag:

– Plaatsen van dieren op volgorde van FOCUS, 
zonder inachtneming van andere kenmerken

– Boergeit:

• Herkennen van goede bespiering

• Herkennen van vervetting (wat we als keurmeesters en 
inspecteurs moeten ontmoedigen!)

– Nubisch:

• Herkennen van rasadel met behoud van balans



LUNCH



“Gebuiksdag”

• Idee om volgend jaar een dag te organiseren 
die in het teken staat van het gebruik van 
producten van de geit

– Melk: maken van kwark, zachte en harde kaas

– Vlees: uitbenen, gehakt en worst maken en 
gebruik van kruiden

– Huiden: thuis looien



Rondvraag



Dank aan de familie den Braber



Goede reis en wel thuis


