Van de bok Vladimir heeft Cees op dit
moment drie lammeren.

Sanne’s Fedde heeft Cees dit jaar bij bijna
al zijn geiten gezet.

Cees en Marit van Diepen, Akersloot

Geiten met een koosnaam
Jeroen de Vries

Kort voordat ik richting Cees van Diepen in Akersloot rijd hebben we mailcontact. Ik vraag hem of
ik zaterdag even langs kan komen voor een interview voor de Geitenhouderij. “Leuk”, luidt het
antwoord. “Ik vier dan wel mijn verjaardag, maar dan eet je een taartje mee.”
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ven hartelijk als het eerste contact is
de ontvangst in de prachtige nieuwbouwwoning waar Cees met zijn
vrouw Marit woont. Het huis staat er sinds
een jaar, maar de grond waar het op staat is
al 25 jaar in hun bezit. Zittend aan de keukentafel vertelt Cees dat zijn geiten er eerder
‘woonden’ dan hijzelf. “Mijn oude huis stond
op een kilometer afstand van de geiten. Dat
betekende dat ik in de lammertijd soms
’s nachts drie keer op en neer moest fietsen.”
Het huis staat eveneens dichtbij de plek waar
voor Cees de geitenhobby lange tijd geleden
begon. “Mijn moeder werkte in huis bij een
boer hiernaast. Op de boerderij liepen vooral
koeien. Maar er liep ook een geit. Het contact
dat geiten met mensen zoeken heeft mij
toen kennelijk gegrepen.”

Marit en Cees van Diepen op de keuring.
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De stal
Vanuit het raam heeft hij zicht op zijn geitenstal, waar de zes geiten en drie lammeren in
en uit kunnen lopen. De ruime betegelde uitloop wordt afgebakend met een ijzeren voer-

stek. Dit stek is er speciaal voor Cees zijn
83-jarige vader neergezet. “Hij komt hier
elke dag ’s middags de geiten voeren. Dan
moet hij natuurlijk geen opdoffer krijgen
van die grote geiten.”
Wanneer het de geiten in de zomer te warm
wordt kunnen ze binnen genieten onder de
ventilator. In de toekomst kunnen ze ook
buiten in de schaduw liggen, omdat er een
boom voor het hok is geplant. De geiten van
Cees lopen altijd bij elkaar. Tijdens de lammerperiode is de stal eenvoudig op te delen
in verschillende compartimenten. “Maar dat
is maar voor een dag of drie. Daarna komen
ze er gewoon weer bij”, vertelt Cees. “De
lammeren blijven de eerste acht weken bij
de moeder lopen. Ik heb dit altijd zo gedaan.
Een baby drinkt toch ook bij z’n moeder?
Wie kan het nu beter doen dan de moedergeit zelf ?”

Memo’s met koosnaampjes
Deze manier van denken is tekenend voor de
wijze waarop de geiten worden gehouden

Moniek 56 is met haar 88 punten de hoogst
ingeschreven geit van Cees.

door Cees en Marit. Als we over geitennamen
beginnen kijken ze elkaar even vragend aan.
Als even later de stamboekpapieren erbij
worden gehaald wordt ook direct duidelijk
waarom. Naast hun stamboeknaam hebben
alle geiten koosnaampjes als ‘schreeuwlelijk’,
‘poepgeit’ en ‘grote speen’ die er met gele
memootjes bij zijn geplakt. “Dat is Marit
haar inbreng. Zoals ze ook de hele geitenadministratie doet. Ik ben niet zo handig met
de computer.”
De geiten komen oorspronkelijk bij Koos
Turk vandaan en heten Moniek. Cees is met
deze naam doorgegaan. Hij werd lid van vereniging Assendelft, maar later ook van NieuweNiedorp en zelfs van Witmarsum. “Ik ga
graag naar keuringen met de geiten, maar
dan moet je wel lid zijn van de vereniging.”
In Friesland won Cees met Moniek 52 het
uierkampioenschap in 2013. “De beker die
ik kreeg was een wisselbeker. Ik vond dat zo
jammer, dat ik zelf een replica heb laten
maken als aandenken.”

Certificaat
Trots toont Cees de gezondheidscertificaten
voor CAE en CL, die hij sinds een paar jaar
heeft. “Dat is ook vanwege de keuringen. Ik
stond de laatste jaren vaak als enige in de
rubriek met mijn geiten. Daar kom ik niet
iedere dag om vijf uur ’s morgens mijn bed
voor uit om te melken. Nu kan ik niet meer
naar de plaatselijke keuringen, maar heb ik
wel meer concurrentie.”
Voordat hij zijn geiten liet onderzoeken op
CAE en CL ging Cees altijd met zijn geiten
naar de bokken van Jan van Waard uit Haarlem. “Nu ik een certificaat heb, ruil ik de
bokken met Koos Turk.” Het afgelopen jaar
gebruikte hij Vladimir, een bok bij Uilke de
Vries vandaan. De lammeren die Cees heeft,
zijn lammeren van deze bok. Vladimir is
helaas gestorven aan de gevolgen van nier-

Moniek 56 kreeg 89 punten voor haar uier.
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‘Witfokker
aan het
woord’

Cees met lammeren op de keuring in
Opmeer in 2013.

stenen. “Heel jammer. Het was een leuke
bok. We hebben hem nog op film dat hij hier
vrolijk rondspringt.”

Moniek 56
In de ruimte naast de geitenstal loopt nu
Sanne’s Fedde, gefokt door Hink de Vries uit
Opende, in zijn eigen uitloop. Het hokje, van
het type dat je ook op menig boerenerf ziet
voor pasgeboren kalveren, biedt onderdak bij
slecht weer.
Van Sanne’s Fedde zijn bijna al Cees’ geiten
drachtig. “Alleen met Moniek 54 ben ik naar
Wilco van Klaas Grolleman geweest. Zij is
een grote, lange geit met helaas een scheef
uier.” Cees heeft hoge verwachtingen van
deze combinatie.
Op de Nationale Tentoonstelling in Zwolle
trok Cees de aandacht met zijn jaarling
Moniek 56. “Ik moest als eerste mijn rondje
lopen en tot mijn verrassing kwamen alle
andere geiten er achter. Tijdens de kampioenskeuring werd ze uiteindelijk zesde.”
Moniek 56 is een dochter van Sightor van de
Voordijk, een zoon van Hircus Ralf. “Sightor
was niet zo’n bijzondere bok, maar kennelijk
paste het goed.” Moniek kreeg dit jaar 88
punten van de inspecteur met het maximale
aantal punten voor haar uier.
Haar volle zus is minder mooi en verhuist
binnenkort naar een hobbyfokker in de
buurt. “We hechten ons aan de geiten en
willen wel dat ze een goed plekje krijgen.”

Profiel

Naam: Cees van Diepen (53)
Woonplaats: Akersloot
Beroep: groenvoorziening
Vereniging: Assendelft, Nieuwe-Niedorp

(NH), Witmarsum (Fr)
Aantal dieren: 6 melkgeiten, 3 lammeren
Eerste Witte geit: Moniek 10
Beste zelfgefokte: Witte geit, Moniek 56
Beste keuringsprestatie: 1A Nationale Tentoonstelling (Moniek 56)
Hoogst ingeschreven voor AV: Moniek 56
(AV88)
Witte voorbeeldgeit: Boukje 294
Best fokkende Witte bok: Sightor van de
Voordijk
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