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WITFOKKER AAN HET WOORD

'Stamboek fokken, dat wil ik'
PROFIEL: ANNE JOUSTRA

PERSONALIA

Foto: Diana Ponne

HOBBY
Joustra houdt 6 melkgeiten en 5 lammeren en is
lid van geitenfokvereniging Fryslân.

Foto: Jeroen de Vries

Anne Joustra (54) uit Tytsjerk (Fr), handelaar in
onroerend goed.

PRESTATIES
Eerste Witte geit
Sarah 2 van de Berkenhoeve
Beste zelf gefokte Witte geit
Sarah 3 (AV88)
Beste keuringsprestatie	Nationaal Kampioen Jubbega 2017 met Maaike 6 en
Nationaal Kampioen Jubbega 2018 met Geertje 5
Hoogst ingeschreven voor AV Sarah 3 (AV88)
Best fokkende Witte bok
Dayna Floris 2016

Tekst: Jeroen de Vries

“Kom, we gaan eerst naar de geiten, daar moeten we een
stukje voor rijden”, luidt de kennismaking met
hobbyfokker Anne Joustra uit Tytsjerk. Luttele minuten
later stappen we uit bij een loods in Suwâld. “Deze loods
heb ik al twintig jaar en vijf jaar geleden vond ik dat er
maar eens stamboekgeiten moesten komen.”
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Dayna Floris 2016 (AV86) heeft goed gefokt in de stal van Anne Joustra.

G

eiten had hij eerder ook al. "Maar dat waren geen

Aleida 383. Dit is ook een dochter van Spencer. Via Gerard Koek-

stamboekgeiten. Ik hield indertijd ook tweehonderd scha-

koek werd Lotje in de stal gehaald. "Ik wilde lammeren van Hutten

pen. De tijd en ruimte voor de fokkerij was er toen niet."

kopen, die net gestopt was met geiten." Het werden twee jaarlin-

De loods is aan beide zijden gevuld met vee in ruime hokken. Aan

gen: Viola van Hutten en Lotje. "Jaarlingen kun je beter beoordelen,

de ene kant staan tien Lakenvelder koeien, aan de andere kant

omdat er al een uier onder zit." Lotje stamt uit de Jannies van Wabe

horen volgens Joustra evenveel geiten. "Tien om tien," zegt hij

Albada. Van Viola heeft Joustra geen nakomelingen meer. De

lachend. "Meer wil ik er niet hebben, het moet wel hobby blijven."

geitlammeren uit Maaike, Aleida en Lotje worden allemaal Geertje
genoemd, naar de vriendin van Joustra.

Geiten verzameld
De geiten in Joustra's stal zijn in de afgelopen jaren verzameld. Via

Het liefst stamboek

een advertentie op de site van de NOG vond hij Sarah 2 van de

Op dit moment heeft Joustra elf geiten, waarvan er nog een weg-

Berkenhoeve. De Sarahs die hij nu heeft, stammen uit deze geit.

gaat, en een jonge bok, Richtjes Anton, waar hij erg tevreden over

Toen Joustra lid wilde worden van geitenfokvereniging Fryslân

is. "Ik heb hem gevonden via ZooEasy. Ik zocht op dieren geboren in

vroeg hij Johannes van der Veen terloops of hij nog een stamboek-

2020 en stuitte toen op deze bok en zijn volle broer. Ze zijn gefokt

geit te koop wist. Van der Veen had er zelf wel een over en Joustra

door Han en Lina Bottelier uit Uithuizen. Als je generaties teruggaat

kocht Maaike 6. Deze dochter van Spencer werd in 2017 als jaarling

in de moederlijn van deze bok, kom je uiteindelijk bij Geertje 6 van

kampioen op de Nationale Tentoonstelling in Jubbega. Daarnaast

Richtje Kramer. Die geiten kende ik nog van vroeger." Joustra fokt

kocht Joustra uit de stal van Marijke Hoekstra Tsjeppenbûrster

het liefst stamboekgeiten. "Ik snap wel dat er uiteindelijk van
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Foto: Diana Ponne

Foto: Theo van der Meer

Lotje (AV87), gefokt door B. van de Vechte uit Hoonhorst, kreeg 87 punten
voor haar uier.

Maaike 6 (AV85) werd in 2017 Nationaal kampioen in Jubbega.

afgeweken gaat worden, maar zolang er geen sprake is van inteelt,

De geiten zijn bijna allemaal door Richtjes Anton gedekt. Joustra

blijf ik met stamboekbokken fokken. Dat zit nu eenmaal zo in m’n

heeft een aantal oudere geiten gesponsd. "Als die dan voor de bok

hoofd."

zijn geweest, volgt de rest al snel, zo is mijn ervaring." In januari en

De meeste geiten van Joustra stammen af van Dayna Floris 2016.

februari krijgt Joustra de meeste lammeren. "Ik laat ze in de stal

Deze kocht hij als jonge bok van fokker Sietse van der Wal. "Hij

lammeren. Afgelopen jaar bracht ik de eerste drachtige geiten een

zorgde voor veel lengte bij mijn geiten. Ook hebben de dochters

paar dagen voor het lammeren naar een hok achter het huis. Toen

van Floris een brede voorhand en mooie uiers." Aanvankelijk was

had ik de boel in de war. Drie keer moest de veearts eraan te pas

het fokken met deze bok niet zo’n

komen. De keren daarna ging het goed.

succes. "Hij bracht vooral bokken. Ik

Toen liet ik ze gewoon in de stal."

had er maar twee geitjes van, waarvan

Komend voorjaar gaat Joustra op zoek

er maar één naar mijn zin was." Deze

naar een nieuwe bok. Geiten koopt hij

Geertje 5 werd als lam Nationaal

niet meer aan. Het liefst wil hij een

Kampioen in 2018. "Ik kon haar helaas
niet drachtig krijgen."

'Ik houd een bok

De mooiste dochter van Floris is volgens
de inspecteurs Sarah 3. Ze kreeg
afgelopen zomer 88 punten als jaarling.

graag een paar

"Het is volgens mij ook de mooiste geit
die ik tot nu toe gefokt heb, maar het

jaar'

oudere bok. "Daar is tenminste al iets
van bekend. De meeste mensen doen
een jonge bok al snel weg, vanwege de
geur. Dat is wel jammer." Hij wacht ook
af hoe Anton en zijn broer Kobus het
doen. Kobus heeft hij op dit moment
uitgeleend. "Ik hou graag een bok twee,

moet nog blijken hoe sterk ze is. Het is

drie jaar om te kijken hoe hij het doet."

in elk geval een lieve geit. Ik heb er

Twee jaar geleden heeft Joustra zijn

geiten bij gehad die willen bijten tijdens

geiten laten onderzoeken op CL en CAE.

het melken. Daar ben ik wel gauw klaar

"Met een certificaat kun je je geiten

mee."

toch gemakkelijker verkopen." Hij had
het afgelopen jaar graag naar de

Bok iets langer houden

keuring gegaan in Zwolle, maar die kon dit jaar vanwege corona

Joustra laat de lammeren bij hun moeder lopen. "Volgens mij

geen doorgang vinden. "Op de keuring tref je andere fokkers. Dat is

hebben ze op die manier de beste start. Ook is het minder werk

gezellig om een praatje te maken. Je kunt dan ook interessante

voor mij. Ik melk de geiten een keer per dag leeg, zodat ze wel in

geiten bekijken voor je fokkerij. Hopelijk gaan de keuringen het

productie blijven."

komend jaar wel door."
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