Beste zelfgefokte bok
Een tijdje geleden werd mij gevraagd, of ik een stukje zou willen schrijven over mijn beste
zelf gefokte bok
Toen ik ja zei, was mijn eerste vraag aan mij zelf, gelijk …waar meet je dit aan af?
In mijn 26e jaar als geitenfokker heb ik het geluk gehad een redelijk aantal mooie, goede
bokken gefokt te hebben
De ene bok bracht mij mooie lammeren om verder vooruit te kunnen in de fokkerij, de ander
bracht mij veel plezier en winst op de keuringen
Andere bokken brachten mij veel stress als ze soms op het beslissende moment er net niet aan
kwamen om te winnen
Een best fokkende bok bracht veel kontakten in Nederland en Belgie, wat ik nog steeds erg
plezierig vind
Dus welke neem je dan? Dan komt er maar 1 echt boven drijven en wel Guido van de
Joymarhoeve, geboren op 18-01-1989 onder nummer NEE 042
Vier jaar na mijn start als fokker werd hij geboren uit een combinatie van Gyonne vd
Joymarhoeve x Falco
Falco, gefokt door dhr Levinga uit Odoornerveen, toen voor mij een topstal voorbeeld in
Noord Nederland , mijn vrouw Fenny ontdekte het bokje bij Levinga tijdens een stallen
bezoek dag
Toen Gyonne gedekt moest worden, zei ze “ga er mee naar dat bokje van Levinga”
Aldus geschiedde en Guido werd geboren.
Al snel bleek ons, dat het een bijzonder bokje was, vanaf de eerste keuring in mei in
Bronneger, waar hij kampioen werd, volgden er dat jaar vele kampioenstitels en reserve titels
Het hoogte punt in 1989 was de Nationale Lammerenshow in Utrecht, in die tijd deden
Albert Berends en ik bijna alles samen op geitengebied
Leuke anekdote betreffende de voorbereiding van die dag is, dat we beide behoorlijk
zenuwachtig waren , zelfs zo erg dan we onderweg naar Utrecht hebben moeten stoppen om
te spugen
Ik wilde zelf niet met de bok lopen omdat Albert dat veel beter kon, terecht want hij bracht
Guido naar de Nationale titel en later op de dag zelfs naar het dagkampioenschap, mijn bok en
wij, mochten meelopen in de parade van de kampioenen
Mijn eerste Nationale titel was een feit en is nog steeds erg dierbaar voor mij
Het feest wat we een dag later op zondagmiddag achter het huis hadden werd bezocht door
veel bevriende geitenfokkers en ook dit was een hoogtepunt in de beleving bij deze bok
Het volgende jaar 1990 , als jeugdbok ging hij gewoon door met winnen, vele prijzen werden
in de wacht gesleept, een voorbeeld op de wintershow in Lochem, werd hij reserve-kampioen
jeugdbok
In Noord nederland in Appelscha, kampioen en zo volgden er nog meer
Ook in 1990 was het hoogte punt de Nationale in Barneveld, na een heftige strijd die Albert
met Guido moest voeren, tegen Otto van de Beekzichthoeve van familie Vaasen, werden wij
weer Nationaal kampioen, wij konden ons geluk niet op
Een ieder die mij een beetje kent, weet hoe ik de keuringen beleef, als topsport en ik kan
daardoor bij winst mij goed ontladen, door mijn bekende sprongetjes en kreten
Deze bok brengt veel goede herinneringen naar boven en veel plezier in deze hobby
Terug nu naar Guido, want een bok heb je ook om mee te fokken en dat lukt ook aardig en
bracht daarom ook veel voldoening
Natuurlijk werd hij direct als dekbok ingezet in mijn stal
Er werden een aantal beste dieren geboren

De districtenshow van OostNederland in Lochem bracht mij zowel een zoon als dochter van
Guido als kampioen, Guido zelf werd deze dag DagKampioen
Olger en Odette waren fraaie nakomelingen van Guido
En concurentie was er vanuit het hele land
Ook de buin-bonte Alette van de Joymarhoeve bracht mij veel plezier met haar goede
resultaten en haar nafok
Ook in de stal van Albert Berends werd een fraai boklam geboren nl. Adonis van de
Aljahoeve, deze werd o.a. kampioen in Appelscha en Eelde
Guido werd ook nog verhuurd naar Wieringerwerf, naar Jan en Ina Veldhuizen
Zo is in dit verhaal de rode draad, dat als je een beste bok fokt er veel aspecten om toe zijn,
Die er toe doen dat dit voor mij tot nu toe de beste zelfgefokte bok is
Maar vrees, er is mogelijk een opvolger geboren in de stal van de Joymarhoeve ik hoop u
binnenkort met hem in kontakt te kunnen brengen
Tot slot hoop ik dat iedere fokker/liefhebber zo’n bok mag fokken als Guido en er net zo veel
Plezier aan beleefd als wat ik heb gedaan en nog steeds doe
Tot ziens
Fokko en Fenny Trip
Stal van de Joymarhoeve

