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Op zaterdag 16 april is ons ontvallen Dirk Bakker. Een markante persoonlijkheid en wel 
bekend in de geiten wereld. Als je op een keuring kwam en je zag een melkbus staan dan 
was Dirk in de buurt of hij zat op dezelfde bus aan de rand van de keuringsring met zijn Jack 
Russel in de buurt.  

Ik heb Dirk leren kennen nadat ik lid was geworden van geitenfokvereniging Assendelft e.o.  
Dirk was een bijzondere man met een uitgesproken mening en heel veel kennis op 
geitengebied. Het bonte ras had zijn voorkeur en hij is behoorlijk succesvol geweest in het 
verleden met dit ras. In 2001 is Dirk begonnen met het fokken van bonte geiten, zijn eerste 
geit kocht hij bij Fons Bakker. De Rosa’s zijn verbonden met Dirk, zo had Dirk ooit op de 
nationale keuring in Beilen, Drenthe een ongekend succes, Dirk werd niet alleen kampioen 
bij zijn ras de bonte Nederlandse melkgeit, hij werd ook kampioen van alle melkgevende 
rassen. Daarnaast werd hij kampioen en reservekampioen bij de lammeren met Roza 20 en 
Roza 16. Een uitermate knappe prestatie in een veld van 119 aanwezige dieren.  

Dirk heeft heel veel betekend voor onze vereniging, hij is jarenlang voorzitter geweest en 
onderhield alle landelijke contacten. Zijn vaste plek tijdens onze jaarlijkse keuring was achter 
de schrijftafel om de administratie in goede banen te leiden.  
Rondom de keuring zorgde hij mede voor sponsoren zodat er geld in de kas kwam van onze  
ruim 100 jaar oude vereniging. Dirk was dan druk met van alles en nog wat, en door al zijn 
contacten in het land lokte hij altijd weer voldoende mensen naar onze keuringen in  de 
manege van Assendelft.  

Zelf ben ik vaak met Dirk en Koos Turk het land in gegaan op bezoek bij andere 
geitenliefhebbers en kenners om lammeren te kijken en eventueel jonge bokken te bestellen. 
Dat waren mooie tijden en ik heb veel van Dirk geleerd op geitengebied en genoten van zijn 
mooie verhalen en anekdotes.  

Dirk bedankt voor wie je was en voor wat je allemaal hebt betekend voor onze vereniging. 
We zullen je ontzettend gaan missen en we wensen al je dierbaren heel veel sterkte toe met 
dit verlies. 

Cees van Diepen, Akersloot 


