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Carlo 38 vd Hazeldonk 

J.Franssen 

Belgisch Kampioen ! 

 

 

 

 

 

 
Elfje vd Wolfhaag 

Het sprookje van de 

fam.Vaessen op 

Belgische nationale ! 

 



 Belgische nationale in Alken: 

Op zaterdag 12 juli was het weer zover, reeds voor de elfde keer organiseerde de Belgische 

Dwerggeiten Vrienden het Belgisch Nationaal Kampioenschap voor dwerggeiten. Na de 

succesvolle tiende editie van vorig jaar waren de verwachtingen ook dit jaar weer hoog ge-

spannen. Met 20 inzenders (waarvan 7 uit Nederland) is de kwantiteit in ieder geval zo goed 

als aangehouden en dat het ook met de kwaliteit even goed was, heeft iedereen die ter plaat-

se was zelf kunnen vaststellen. Een speciale vermelding is hier ook op zijn plaats voor 2 

nieuwe Belgische leden die voor de eerste keer aan deze keuring deelnamen namelijk Maar-

ten Vandervennet en Dominique Van den Abeele. Beide kregen tijdens de keuring een te-

recht applaus van keurmeesters en  toeschouwers voor de manier waarop ze hun dieren 

voorbrachten. 

Ook keurmeesters Evert Jan Regelink en Hilko Wiersma oogstten veel lof voor hun duide-

lijke uitleg bij de plaatsing en hun leuke manier van keuren. 

Boklammeren 

Om stipt 10 uur gaf ringmeester Danny Borry de spreekwoordelijke aftrap met een eerste 

hele beste rubriek boklammeren, met op kop Grandioos vd Wolfhaag (V: Horace vh Kaste-

lendorp), deze bok liet vooral in stand het beste bokkentype zien. Hierachter stelde PJ’s 

Lightning Bolt vd Roomberg (V: Elia vd Wolfhaag) zich op, in het rondgaan vertoonde deze 

bok een mooi type. 

De volgende rubriek werd omschreven als een matige rubriek met onbedreigd op kop Gio-

vanni vd Wolfhaag (V: Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg). Een bok met veel luxe en uit-

straling. Op de tweede plaats kwam Nero 150 vd Paepenbroekse Hoeve (V: Elroy vd Loa-

rikshoeve) een bokje dat de lange lijnen wat mist en wat zwaarder is in de borst. 

De 3de rubriek boklammeren was een lastige rubriek met toch een duidelijk kopnummer : 

Genaro vd Wolfhaag, het broertje van de winnaar uit de vorige rubriek, een bok met de 

mooiste bokkenopdruk. Hij werd gevolgd door Topolino 83 vh Turkeyenhof (Sunny Boy 3 

van Bad Boekelo), ook een aansprekelijk bokje maar mist de laatste extra’s. 

De laatste rubriek boklammeren was een gewone rubriek met op kop een bok met een 

prachtige natuurlijke show : Luka Boy v’t Chaletje (V: Wilco vd Cronenburg), hier was de 

runner-up Wilko G.H. vd Kruisberg (V: Wilco vd Cronenburg), een bokje met mooi type 

maar met ook wat minder souplesse. 

De kampioen werd Genaro vd Wolfhaag, broertje Giovanni werd de reserve kampioen. De 

eerste maar niet de laatste kampioenen voor Emile en Marlinda Vaessen. 

De broers  

Genaro en Giovanni vd Wolf-

haag  

(v:Casa Rosa’s Grandeur vd Els-

enburg m:Françoise vd Wolf-

haag) 

Kampioen en reserve-kampioen 

boklammeren. 



 Jeugdbokken 

Een volgens de keurmeesters hele,hele mooie rubriek jeugdbokken met als winnaar Carlo 

38 vd Hazeldonk, de meest aansprekende bok met veel luxe en goed beenwerk. 2de werd de 

bok die het beste aansloot bij het kopnummer, alleen wat zwaarder in de voorhand en wat 

minder hardheid in het lichaam, Vaya Con Dios vd Balkweit. 

Deze twee werden automatisch kampioen en reserve kampioen. Dubbel succes dus voor 

J.Franssen uit Liessel. 

Carlo 38 vd Hazeldonk (v:Heeckeren 

Shadows m:Celina vd Loarikshoeve) 

Belgisch kampioen jeugdbok 2014 

Vaya Con Dios vd Balkweit (v:Heeckeren 

Bublé m:Cimeroni vd Balkweit) 

Belgisch reserve-kampioen jeugdbok 2014 

 

Oudere bokken 

Ook hier een beste rubriek met oudere bokken. Winnaar en automatisch kampioen werd 

Brian vd Wolfhaag (V: Vassil vd Wolfhaag), een mooie fraaie bok met heel veel kracht. De 

reserve kampioen werd hier Admiraal vh Heieinde (V: Aron vd Wolfhaag), een voldoende 

bok, in alle onderdelen wat zwaarder. 

Brian vd Wolfhaag 

v:Vassil vd Wolfhaag 

m:Annabel vd Wolfhaag 

Belgisch kampioen oudere 

bok 

Admiraal vh Heieinde 

V:Aron vd Wolfhaag 

m:Lissa 78 vh Turkeyenhof 

Belgisch reserve-kampioen 

oudere bok 



 
Jongste geitlammeren 

De eerste leuke rubriek bij de jongste geitlammeren werd gewonnen door Brunella vd Bar-

badoshoeve (V: Olivier 3 vh Groene Weitje), een geitje met een hele mooie uitstraling en 

natuurlijke show. Tweede werd Melissa 82 vh Turkeyenhof (V: Falco vd Wolfhaag), een 

geitje met hele mooie verhoudingen maar dat zich net iets minder laat zien. 

In de volgende mooie rubriek werd Kaat vh Rooiveld (V: Aron vd Wolfhaag), een geitje met 

een fraai type en mooie halsaansluiting eerst. Zij werd gevolgd door Sofie vh Turkeyenhof 

(V: Axel vd Barbanessahoeve), een geitje met een brutale show, maar de voorbenen zijn wat 

minder. 

Giulietta vd Wolfhaag (V: CR’s Grandeur) won met haar bijzonder fraai lammertype haar  

hele mooie rubriek. Ze wordt gevolgd door Cissy 1 vd Hazeldonk (V: Blackdancer vh Bou-

werschap), een geitje met een mooie afwerking maar de halsaansluiting kon beter. 

In de volgende leuke rubriek werd de kop getrokken door Ginger vd Wolfhaag (V: CR’s 

Grandeur) een mooi vrouwelijk lam. Melissa 85 vh Turkeyenhof (V: Axel vd Barbanessa-

hoeve) werd met haar goede type tweede, maar was net iets breder in de borst. 

Rubriek 11 was een voldoende rubriek met als kopnummer Galaxy vd Wolfhaag (V: CR’s 

Grandeur) het geitje met de mooiste fijnheid. Tweede werd hier Cimeroni 1 vd Hazeldonk

(V: Carlo 38 vd Hazeldonk), ze was vooral in stand heel fraai maar in het rondgaan gaf ze 

zich niet helemaal. 

Kampioen werd Ginger vd Wolfhaag, de reserve was Giuletta vd Wolfhaag. 

De zusjes Ginger en Jiulietta vd Wolfhaag vd Wolfhaag 

v:Casa Rosa’s grandeur vd Elsenburg 

m:Francis vd Wolfhaag 

Belgisch Kampioen en reserve-kampioen jongste geitlammeren 2014 

Oudste geitlammeren 

Gucci vd Wolfhaag (CR’s Grandeur) zei tegen zichzelf wat m’n broertjes kunnen, kan ik 

ook en ze won met haar mooie opdruk en fijnheid prompt de leuke eerste rubriek oudste 

geitlammeren. Arizona 1 vd Hazeldonk ( V:Blackdancer vh Bouwerschap) kwam net te kort 

in fijnheid om voor de eerste plaats te kunnen gaan. 



 
In de volgende rubriek was Glamour vd Wolfhaag (Horace vh Kastelendorp) het  meest 

complete geitje en mocht hierdoor op kop. Jaklien vd Vossenpoel (V: Charlo vh Knabbel-

höfke) sloot hier het best bij aan maar ze was net wat rijper dan de 1a. 

De volgende mooie rubriek werd gewonnen door het geitje met de natuurlijkste show en 

fraaiste type, Jasmien vd Vossenpoel (V:Charlo vh Knabbelhöfke), ze werd gevolgd door 

Melissa ST 1 vh Turkeyenhof  met haar mooie maatverhoudingen. 

Jessie vd Vossenpoel (V: Charlo vh Knabbelhöfke) pakte de jury in met haar natuurlijke 

show en charme en haar mooie halsaanzet, ze kwam op kop van een heel mooie rubriek. 

Hierachter kwam met haar mooie fijne opdruk ,maar iets mindere halsaanzet Sexes vh Ab-

dijbos (V:Heeckeren Caracas). 

In de volgende goede rubriek kwamen 2 mooie zwartjes op kop. Jolien vd Vossenpoel 

(V:Charlo vh Knabbelhöfke) kwam met haar vele pluspunten zoals kop en hals, natuurlijke 

uitstraling en kwaliteit op kop. Sevilla vh Chaletje (Alexander vh Chaletje) had een mooie 

halsaanzet en kruis maar heeft net wat minder natuurlijke souplesse. 

Hier werd de kampioen Jessie vd Vossenpoel van Albert Billen, de reserve werd Gucci vd 

Wolfhaag van de familie Vaessen en tevens de 3de beker voor een nakomeling van moeder 

Françoise. 

Jessie vd Vossenpoel  

(v: Charlo vh Knabbelhofke m:Hanne vd Vossenpoel) 

Belgisch kampioen oudste geitlammeren. 

Gucci vd Wolfhaag 

v:Casa Rosa’s grandeur 

m:Françoise vd Wolfhaag 

Jeugdgeiten 

In de eerste rubriek bij de jeugdgeiten werd de kop getrokken door de zwarte Freule vd 

Wolfhaag (V: Charlo vh Knabbelhöfke), een geitje met heel veel ras en jeugdopdruk. Ze 

werd gevolgd door Hilde 20 vd Borgelaer (V:Loeki vd Vossehoeve) die qua jeugdigheid 

mooi aansloot bij de 1a maar net iets zwaarder in de voorhand was. 

De tweede rubriek werd gewonnen door de krachtige Françoise vd Wolfhaag (V:Charlo vh 

Knabbelhöfke), Celina 1 vd Hazeldonk  (V:Heeckeren Shadows) zat hier heel dicht tegen 

aan, maar verloor het pleit tijdens het rondgaan. 



 
In de volgende mooie maar lastige rubriek werd de kop genomen door Francien vd Wolf-

haag (V:Charlo vh Knabbelhöfke), ze had tijdens het rondgaan een opvallend mooie hals en 

uitstekende presentatie. Lissa 98 vh Turkeyenhof (V:Heeckeren Coldplay) was correct ge-

bouwd maar mist de laatste fijnheid. 

Melissa 81 vh Turkeyenhof (Heeckeren Coldplay) pakte met haar mooie conditie en bewe-

gingen de koppositie in een hele beste rubriek. Ze werd gevolgd door een heel correct geitje 

dat zich spijtig genoeg wat teveel spant tijdens het rondgaan; Melissa 79 vh Turkeyenhof 

(V:Heeckeren Coldplay) 

De laatste en hele mooie rubriek bij de jeugdgeiten was voor een geitje met veel rasuitstra-

ling en adel namelijk Yvette 1 vd Hazeldonk (V: Sunny Boy 3 v Bad Boekelo). Lissa 97 vh 

Turkeyenhof (V:Pico Bello vh Turkeyenhof) had een mooier kruisje maar ook een iets min-

dere jeugdopdruk. 

De kampioen bij de jeugdgeiten werd Freule vd Wolfhaag van de familie Vaessen, Yvette 1 

vd Hazeldonk van Jan Franssen werd de reserve kampioen. 

Freule vd Wolfhaag 

v:Charlo vh Knabbelhofke 

m:Danita vd Wolfhaag 

Belgisch kampioene  

jeugdgeiten 

Yvette 1 vd Hazeldonk 

v:Sunny Boy 3 v.Bad Boekelo 

m:Yvette vh Knabbelhofke 

Belgisch reserve-kampioene 

jeugdgeiten 

Jongere geiten 

De jongere geiten openden met een beste rubriek die gewonnen werd door een aparte geit 

met een mooie uitstraling, Elfje vd Wolfhaag (V: Aron vd Wolfhaag). Hierachter mocht Mo-

del 5 vh Abdijbos (V:Pollux vh Kastelendorp) zich opstellen, een geit met een mooie hals 

maar al wat aan de diepe kant. 



 In de tweede hele beste rubriek ging de kop naar Model 3 vh Abdijbos (V:Cody vd Wolf-

haag) een geit die van voor tot vanachter goed in elkaar zit. Tweede werd ook een beste 

geit, Evelin vd Wolfhaag (V:Bastijn vd Elsenburg),ze moest het in de voorhand afleggen tov 

het kopnummer. 

De derde hele beste rubriek werd gewonnen door Lissa 93 vh Turkeyenhof (V: Bill vd Wolf-

haag), de geit met de meeste jeugduitstraling en fraaiste type. Hierachter mocht Elladora vd 

Wolfhaag (V : Aron vd Wolfhaag) zich opstellen,een geit met een mooie lange hals maar net 

wat breder dan het kopnummer. 

Kampioen werd Elfje vd Wolfhaag van de familie Vaessen, reserve werd hier Lissa 93 vh 

Turkeyenhof van Luc Dumortier. 

Elfje vd Wolfhaag 

v:Aron vd Wolfhaag 

m:Venetia vd Wolfhaag 

Belgisch kampioene jongere geiten 

dagkampioen 

Lissa 93 vh Turkeyenhof 

v:Bill vd Wolfhaag 

m:Melissa 72 vh Turkeyenhof 

Belgisch reserve-kampioene  

jongere geiten 

Oudere geiten 

De eerste rubriek bij de oudere geiten was er ééntje met een mooie aflopende kwaliteit. Eer-

ste werd Danita vd Wolfhaag (V:Casper vd Wolfhaag) een geit met heel veel ras en type. 

Tweede werd hier Cassandra vd Wolfhaag (V: Teun vd Wieringermeer) een geit met een 

mooie lengte maar mag de hals iets natuurlijker dragen. 

De volgende hele beste rubriek was voor de best bewaarde Belinda vd Wolfhaag (V: Ijssel-

land Romano) een geit met een hele mooie belijning.  Shirley vd Roomberg (V: Rick 12 of 

the White Cottage) kwam het dichtst bij Belinda in de buurt maar ze mist wat de uitstraling. 

De laatste prachtige rubriek oudere geiten ging naar Femke vh Rooiveld (V:BZN vd Mar-

pölle) een geit met een prachtige conditie, volgens de keurders een echt ras plaatje. Zij werd 

gevolgd door Lissa 80 vh Turkeyenhof (V:Vassil vd Wolfhaag) een geit met een hele diepe 

stap. 



 

 

Kampioen werd Danita vd Wolfhaag van de familie Vaessen, Belinda vd Wolfhaag van ei-

genaar Geert Bosmans werd hier de reserve kampioen. 

Danita vd Wolfhaag 

v:Casper vd Wolfhaag 

m:Benita vd Wolfhaag 

Belgisch kampioen oudere geiten 

Belinda vd Wolfhaag 

v:Ijsselland Romano 

m:Tinka vd Wolfhaag 

Belgisch reserve-kampioen 

Oudere geiten 

Veterane geiten 

Eén bijzonder beste rubriek veterane geiten met als 1a en kampioen, een geit die heel goed 

in elkaar zit en een mooie keuringsconditie laat zien; Shannara vd Roomberg (V:Izaak vd 

Dwergjes). De 1b en reserve kampioen werd Sonya vd Roomberg (V:Izaak vd Dwergjes), 

ook een geit die heel goed in elkaar zit maar die toch wat sterker in de achterbenen mocht 

zijn. 

Dagkampioenen: 

De dagkampioenen die volgens de juryleden het best in het sjabloon van de standaard pas-

ten, werden Carlo 38 vd Hazeldonk van J.Franssen en Elfje vd Wolfhaag van de 

fam.Vaessen. Allen van harte gefeliciteerd !!! 

Shannara vd Roomberg 

V:Izaak vd Dwergjes 

m:Shanna vd Roomberg 

Belgisch kampioen veterane geiten 

Sonya vd Roomberg 

V:Izaak vd Dwergjes 

m:Samira vd Roomberg 

Belgisch reserve-kampioen veterane 


