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Boven een mooie groep bonte geiten op de verenigingskeuring van 2004
en onder een sfeerfoto eveneens op dezelfde keuring

Meer informatie kunt u opvragen bij een van de bestuursleden, maar ook
vinden op internet onder adres http://www.geocities.com/sintanna



Algemene informatie

Geitenfokvereniging St. Anna, opgericht in 1913.
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Historie/algemeen 
Geitenfokvereniging St. Anna is opgericht in 1913 in café Gillis te Molenschot, waarbij
Rinus Vissenberg als een van de medeoprichters voorzitter werd. In het jaar 1943
werd  het  voorzitterschap  overgenomen  door  Jantje  de  Bruyn,  die  deze  taak
uitoefende tot het jaar 1974, waarbij  de hamer werd overgenomen door Kees van
Dongen, die tot op heden deze functie vervult. In de beginjaren van de vereniging
was  het  bittere  noodzaak  om  een  goed  producerende  geit  te  fokken  omdat  de
geitenmelk toen een zeer welkome aanvulling was op het dagelijkse menu. In heel
veel plaatsen was er toen een lokale geitenfokvereniging. Om er enkele te noemen:
Bavel, Gilze, Prinsenbeek, Sprundel, Oud-Gastel, Ulvenhout, Leende etc. Vooral ook
tijdens de oorlogsjaren was de geitenmelk erg gewaardeerd en toen bleek er ook een
grote  piek  in  het  ledental  van de  diverse  verenigingen.  Met  de  opkomst  van  de
welvaart ging het met de geitenfokverenigingen na de oorlog bergafwaarts en diverse
verenigingen hielden op met bestaan. St. Anna had in 1963 nog 25 leden en een
aktief bestuur. Volgens voorzitter Jantje de Bruyn moest de aandacht van de jeugd
gevestigd worden op de geit, zodat de vereniging nog toekomst had. Na 1963 heeft
St. Anna eigenlijk altijd een actief bestuur gehad en om die reden is het anno 2003
ook  nog een  bloeiende vereniging  met  ca.  100  leden.  Qua karakter  is  er  bij  de
vereniging natuurlijk wel het een en ander veranderd. Nu ligt de nadruk meer op het
plezier in de fokkerij, veel meer dan uitdrukkelijk op het nut van de fokkerij. Toch is
met  de komst  van de  commerciële  geitenhouderij  ook  dit  deel  van  groot  belang
gebleven, maar vaak ligt in het ene geval de nadruk op zowel melk als exterieur, als
in het andere geval alleen maar op melkgift. Toch is het zeker zo dat er vanuit St.
Anna  op  diverse  manieren  is  gewerkt  aan  diverse  zaken  die  de  fokkerij  vooruit
helpen, om er enkele te noemen: 
Vanuit St. Anna is na overleg met Coöperatie Amalthea door Kees van Dongen en
Wil van Antwerpen gewerkt aan het berekenen van correctiefactoren voor wat betreft
melkgift,  vet-  en  eiwitgehalte  en  de  maand  van  aflammeren.  Deze  getallen  zijn
gebruikt om te vergelijken met de Franse factoren van fokwaarde+ en hebben ertoe
bijgedragen dat met name de factoren voor de eenjarige geiten bijgesteld werden en
de vergelijking van geiten op verschillende leeftijden beter is geworden. Tevens is er
door  Piet  van  Haperen  en  Kees  van  Dongen  gewerkt  aan  een  alternatief
keuringsrapport,  waarbij  door  het  gebruik  van  een  duidelijke  schaalverdeling  het

mogelijk is om goede vergelijkingen te maken van verschillende afstammelingen van
één bok, maar waarbij natuurlijk ook de eigenschappen van het dier zelf veel beter in
kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast is recentelijk door Piet van Haperen een
uitgebreid artikel geschreven over het keuren van geiten, waarbij tal van zaken eens
duidelijk op een rijtje werden gezet.

Belangrijke activiteiten St. Anna. 
Jaarvergadering: 
De  jaarvergadering  is  al  sinds  jaar  en  dag  een  belangrijke  activiteit  voor  onze
vereniging omdat hier de gezelligheid voorop staat. De jaarvergadering wordt vanaf
1984  gehouden bij café        de Hooikar aan de Alphenseweg 14A te Gilze. Naast de
vergadering is er altijd koffie met worstenbrood en is er de altijd leuke loterij, die een
halve eeuw op voortreffelijke wijze door Klaas de Kievit geleid werd en in Martien
Mattheeuwse een bekwame opvolger kent.
Fokdag: 
Natuurlijk is de fokdag het absolute hoogtepunt voor een fokvereniging en daarom
wordt er ook veel tijd en moeite in gestoken om deze dag tot een succes te maken.
Het showen van de geiten, alsmede de gezelligheid van de leden onder elkaar maken
dit steeds tot een topevenement van onze vereniging. 
St. Anna's Capriolen: 

Zo ziet de voorkant van ons verenigingsblad eruit, een blad dat
meestal 4x per jaar verschijnt, maar soms ook 5x. Het is een
blad waar alle belangrijke informatie voor de leden is te vinden  

  over o.m. de vergaderingen, de fokdagen, het merken van de
    lammeren en allerlei informatie over stamboek etc. Daarnaast

staan er uiteraard ook de uitslagen van de keuringen in en is er
ook altijd ruimte voor gratis advertenties van de leden. In het
najaar  staan er  de adressen van de bokhouders  in.  Tevens
proberen we ook actuele informatie vanuit de fokgroepen in ons
blad te krijgen alsmede goede artikelen over fokkerij verzorging
etc.  Ook  is  er  altijd  ruimte  voor  artikelen  van  de  leden  en

hiervoor geldt uiteraard hoe meer, hoe beter. 
Overige: 
Daarnaast vinden er uiteraard ook nog andere gebeurtenissen plaats, zoals excursies
bij andere verenigingen of bij andere leden. Ook kunnen onze leden deelnemen aan
kringkeuringen en aan de Zuid-Nederlandse keuring. In het najaar is er meestal een
najaarsvergadering/contactavond waarbij diverse zaken aan de orde komen. In feite
staat het bestuur voor ogen dat alles wat met melkgeiten te maken heeft en tot nut
van de leden is, welkom is voor onze vereniging. 


