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Beste leden,
Hier zijn ze !!!
Met de komst van de nieuwe lammeren introduceren we
ook ons jaarprogramma en het nieuwe keuringsseizoen
2016. Hopelijk kunnen jullie veel plezier beleven aan de
hobby dit jaar. We kijken er alleszins naar uit om u te ontmoeten op één van onze bijeenkomsten.
Mogen we vragen om jullie mailadressen aan ons te bezorgen zodat we u de nieuwsbrieven kunnen doorsturen.
Foto’s zijn ook steeds welkom om de nieuwsbrieven te
verfraaien.
Bent u ook gefascineerd door de dwerggeiten en probeert
u elk jaar opnieuw de mooiste of de meest kwaliteitsvolle
dieren te selecteren, dan bent u bij ons aan het goede
adres.
Bij ons kan u mensen aantreffen die dezelfde passie met u
delen. Wees welkom !

Lidgeld 2016:
Het lidgeld voor 2016 bedraagt nog steeds 15 euro. Gelieve dit te storten op het rekeningnummer van de
BDO: BE 65 7785 6128 4996
Door dit lidgeld te betalen :
-kan u uw dwerggeiten met stamboom (BDO of NFD-dieren) op uw naam laten registreren door de kaart
van het dier op te sturen naar Danny Borry-Overheulestraat 148 8560 Wevelgem, mits een betaling van 5
euro per dier/kaart. De eigenaarswissel zal snel aangepast worden in het bestand en de aangepaste kaart zal
u via de post teruggestuurd worden.
-kan u de lammeren die bij u geboren worden laten opnemen in het bestand . Geef een seintje aan één van
de bestuursleden of schetsers. De dieren zullen bij u thuis geschetst worden. U betaalt 5 euro per lam aan
de schetser. Op de website van de BDO vindt u een lijst met schetsers. Via het kopje ‘over ons’ kiest u
‘stamboek’ op de website. Vergeet vooraf geen dekbewijs te vragen aan de bokkenhouder. Indien u zelf in
het bezit bent van de bok, kan u dekbewijzen afprinten op de website.
-kan u uw dieren inschrijven voor een keuring. Meer info krijgt u per keuring vooraf toegestuurd via de site
of de nieuwsbrief.
-kan u via mail regelmatig een nieuwsbrief ontvangen.
Clubstatistieken:
-In 2014 werden er 173 lammeren officieel geregistreerd. In 2015 waren dat er 188.
-62 dieren werden aangekocht door BDO-leden.
-In 2015 telde de club 44 betalende leden.
Programma activiteiten 2016:
-Stallenbezoek Nederland :
Op zaterdag 19 maart 2016 worden er 5 Nederlandse fokkers bezocht. Wie graag meegaat is van harte
welkom. Voor het vervoer is het de bedoeling dat de deelnemers over enkele wagens verdeeld worden. De
vervoerskosten worden dan gedeeld door het aantal personen per wagen. Geert Rems zorgt voor de contacten en de planning. Wellicht zal er die dag vroeg vertrokken worden.
Je kan Geert Rems hierover contacteren via mail geert.rems@telenet.be of op het telefoonnummer
0494 219938 Graag voor 12 maart 2016 verwittigen.
De volgende fokkers zullen bezocht worden: -Cor en Agaath Plomp-stal ‘de Barbanessehoeve’
-Bert Groentjes-stal ‘de Cronenburg’
-B.J.Winkel-stal’Meerna’
-Marco Snip-stal ‘de Balkweit’
-Michiel en Hilda Groot-stal’de Elsenburg’
We willen hen nu reeds bedanken voor hun bereidwilligheid en hun gastvrijheid.
-Lammerendag:
Op zaterdag 23 april 2016 kan je naar de lammerendag komen vanaf 14 uur. Deze zal plaats vinden bij
Geert Bosmans-Voetemstraat 22-3150 Tildonk. De bedoeling is dat we wat lammeren gaan bekijken van
verschillende fokkers. De omstaanders kunnen hun bevindingen verwoorden zonder enige vorm van competitie. Je kan er in contact komen met andere fokkers en alles omtrent een eventuele eerste keuring navragen. Er zal een tent staan, maar we hopen uiteraard op
mooi weer. Iederéén van harte welkom !!!
Graag ook hier vooraf een seintje bij Geert Bosmans 0494 603670 of via
mail geert.bosmans2@telenet.be

-keuring in Jesseren:
Op zaterdag 7 mei 2016 wordt de eerste keuring gehouden op Belgische bodem. Het is een organisatie van
de NFD. (Z.W. Nederland). De keurmeesters zijn de heren J.Van Ginkel en C.Plomp.
-keuring in Kerselare:
Traditiegetrouw trekken we op Pinkstermaandag 16 mei 2016 naar Kerselare (Oudenaarde) voor de BDOkeuring. Daar zal er gekeurd worden door de heren J.Seynaeve en H.Wiersma. Aanvang 11 uur.
De keuring staat open voor BDO-en NFD-leden.
-keuring in Alken:
De Belgische nationale wordt georganiseerd door de BDV en is toegankelijk voor zowel NFD als BDOleden. Deze wordt gehouden op zaterdag 16 juli 2016. Dit jaar zal er gekeurd worden door de heren
M.Groot en E.J.Regelink.
-BDO-keuring in augustus:
We hebben 20 augustus 2016 vooropgesteld voor de laatste keuring. Er volgt nog een bevestiging.
Ledenvergadering van november 2015:
Hiermee zullen we dit jaar eveneens het keuringsjaar afsluiten.
We blikken nog even terug op een mooie avond in november.
Gezelligheid was zeker troef op de ledenvergadering in Erembodegem.
Lekker eten, een fijne sfeer en nieuwe leden ontmoeten waren de
ingrediënten van de avond. De clubkampioenen werden gehuldigd
met een mooi aandenken. Je kan de foto’s bekijken op de website.
Oproep stalinventaris:
Om een update te maken van het bestand van het stamboek van onze geregistreerde dwerggeiten zouden
we u willen vragen om uw huidige stalbezetting door te geven aan Danny Borry of Johan Seynaeve. Dit
kan per post of via mail. Je lijst even de namen van de dieren met registratie-nummer op. Zo kunnen wij
aan de slag.
danny.borry@skynet.be
Johan.lennik@telenet.be
Bokken 2015: Welke bokken gaven de meeste nakomelingen in 2015 ?
1.Charlo vh Knabbelhofke
2.Palm (blauwschimmel)
3.Coen vh Knabbelhofke
4.Topolino 83 vh Turkeyenhof

26
15
14
13

5.Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg 12
6.Elmardo vd Lange Weide
12
7.Nelson vh Hemelveld
11
8.Fuego vd Wolfhaag
7
9.Genaro vd Wolfhaag
7
10.Nero 150 vd Paepenbroeksehoeve
7
Charlo vh Knabbelhofke
(V:Blackdancer vh Brouwerschap-Marlies vh Knabbelhofke)

