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 Daro vd Steenblookhoeve (M.Groosemans) en 

Femke vh Rooiveld (C.Mertens) schitteren op 

eerste keuring in Vosselare !!! 



“Kokende geitenmelk 

en smeltende bekers op 

eerste geslaagde show te 

Vosselare” 
Gelukkig is wat in de titel geschreven staat serieus 

overdreven, maar de temperatuur was toch één van 

de opmerkelijkste gasten op deze show. De catalogus, 

die de meeste mensen normaal binnenin bestuderen, 

werd nu gebruikt om de vliegen op afstand te houden 

en om verkoeling te brengen.  

 

 “Alle actieve deelnemers aan de keuringen in België 

hebben ingezonden voor deze nieuw show”, deze 

woorden sprak voorzitter Johan Seynaeve uit tijdens 

zijn intro. Een prima debuut heeft de dwerggeiten-

keuring in Vosselare dus gemaakt.  

Het Belgische keuringsseizoen bestond de laatste ja-

ren traditioneel maar uit drie shows. Zowel Alken, 

Kerzelare als Jesseren zijn vaste plaatsen op de ka-

lender en klinken als gekende namen in de oren van 

de meeste geitenfokkers. Voor deze shows is er vol-

doende interesse en op aanvraag van enkele inschrij-

vende leden, ging BDO nog een bijkomende show 

organiseren. Uw verslaggever verkocht vorige zomer 

drie geitjes aan iemand die eigenaar was van een ma-

nège en dit toeval heeft gezorgd dat op de accommo-

datie van Hof ter Couter voor het eerst een dwerggei-

tenkeuring zou worden georganiseerd.  
 

Een ‘overweldigend’ aantal boklammeren (acht 

stuks) strijdt voor het kampioenschap in deze catego-

rie. Bill vd Loarikshoeve aangekocht door Chris Mer-

tens uit de stal van de gebroeders Bolmer werd ver-

kozen boven Dasilva’s Grandeur vd Elsenburg van 

Jan Buyl (die weer uit de stal van Michiel Groot 

komt). Twee bokjes met een mooi type die goed bij 

elkaar passen. Vermeldenswaardig is dat Geert Rems 

de 1B-Nero 155 vd Paepenbroekse Hoeve uit het 

Brabantse meenam voor fokker en eigenaar Freddy 

Maris, die er vandaag niet bij kon zijn, maar absoluut 

wou inzenden voor deze dag.  

Bij de jeugdbokken maar twee inzendingen: Daro 

vd Steenblookhoeve van Marco Grosemans en To-

polino 83 vh Turkeyenhof van Freddy Raeymae-

kers. Ze zitten dicht bij elkaar, maar Topolino 83 is 

iets te strak en heeft te veel spanning. Hierdoor ver-

liest hij het kampioenschap aan Daro. De ‘oude’ 

Admiraal vh Heieinde wordt beschreven als een 

soepele, best bewaarde bok en is automatisch kam-

pioen bij de oudere bokken. 

Voor het dagkampioenschap valt het boklam als 

eerste af. Daro vd Steenblookhoeve staat mooi in 

conditie en toont meer jeugdigheid dan Admiraal 

wat hem de grootste beker oplevert.  

 

Een mooie aflopende rubriek geitlammetjes gaat 

naar Linda vh Rooiveld, voor stalgenote Lies vh 

Rooiveld. In de volgende rubriek is het weer het 

Rooiveld dat domineert. De volle zusjes van Lies 

bemachtigen de 1A en 1B positie(respectievelijk 

Lore en Lotte vh Rooiveld) in een redelijke rubriek. 

Moeder Haricha zal tevreden zijn met de prestaties 

van haar kroost. Een duidelijk kopnummer in de 

volgende rubriek is Louise vh Rooiveld. Het is een 

voldoende rubriek met wat wisselende dieren. 

Baukje vd Klimop van Jan Buyl is het meest cor-

recte diertje en neemt de kop voor Lissa 102 vh 

Turkeyenhof van Luc Dumortier. Opnieuw een 

geitje van Jan Buyl op kop in de laatste rubriek 

geitlammetjes, deze rubriek wordt omschreven als 

eerder gewoon.  

Bij het kampioenschap springt Louise vh Rooiveld 

er tussenuit. Voor het reservekampioenschap is het 

iets moeilijker en krijgt Bente vd Klimop de voor-

keur op stalgenote Baukje.  

Bieke vh Brielse Hof… over dit geitje zou Domi-

niek Van den Abeele wel eens kunnen gedroomd 

hebben de nacht na de show. Ze behaalde zijn aller-

eerste kopplaats met een zelfgefokt dier en als kers 

op de taart werd ze nog kampioen ook. Bieke zelf 

blinkt uit in jeugdige uitstraling  en haar maat is 

ook in het voordeel. Catwalk vh Abdijbos is een 

correct kopnummer in een moeilijke rubriek, met 

wisselende types en presentaties. Jolien vd Vossen-

poel moet genoegen nemen met de tweede plaats, 

maar deze rubriek kent twee fraaie kopnummers. 

Het laatste groepje jeugdgeiten is een goede rubriek 

met het meest correcte diertje op kop, Jessie vd 

Vossenpoel van Albert Billen.  



Debutant Bram Loete laat, slim als hij is zijn geitje 

(Itse vd Remskeshoeve)  voorbrengen door zijn vori-

ge eigenaar Geert Rems. Een mooie vierde plaats is 

haar deel.  

 

Na de jeugdgeiten krijgen we maar kleine rubriekjes 

te zien met meestal een viertal diertjes. Jammer dat 

maar 18 geiten van de 75 twee jaar of ouder zijn. Dit 

is nog geen kwart van het totale aantal inschrijvin-

gen!   

Jasmine vh Rooiveld wint een goede rubriek jongere 

geiten. Ze hoeft niet lager op de benen, maar blinkt 

uit in sierlijkheid en door haar fraaie belijning. Ilsa 

vd Vossenpoel wordt op het nippertje van de derde 

stek opgehaald om op te klimmen naar de koppositie, 

ten nadele van Jan Buyl met Melissa 79 vh Turkey-

enhof, die tot een paar rondjes voor het einde de kop 

had.  

 

Model 5 vh Abdijbos van Dimitri Meiresonne toont 

een net iets fraaier totaalplaatje dan Esca vd Wolf-

haag, in handen van Dominiek Van Den Abeele. Esca 

heeft dan weer een mooi kopje en een fraai halsje (of 

was het andersom: een fraai kopje en een mooi hals-

je…?) Model 3 vh Abdijbos is de meest correcte geit 

in een mooie rubriek oudere geiten en behaalt daarom 

de eerste plaats. Lissa 91 vh Turkeyenhof is iets 

strakker, maar een verdiende tweede voor Geert Bos-

mans.  

 

“Een eenvoudig te plaatsten rubriek veterane geiten”, 

keurmeester Plomp ziet er de humor nog van in, maar 

het is best wel jammer dat ze geen concurrentie voor-

geschoteld krijgt. Femke vh Rooiveld  blinkt uit in 

jeugdigheid en er is geen spatje slijtage aan te vinden.  

De strijd voor het dagkampioenschap gaat ongewoon 

tussen de jongste en oudste in de ring. De oudste geit 

van de keuring, Femke vh Rooiveld eist de trofee op 

voor de dolgelukkige Chris Mertens.  

Dank aan Dirk Dumeez en Johan Seynaeve voor de 

opbouw en de catalogus , Danny Borry voor het ma-

ken van de kampioensfoto’s en het microwerk tijdens 

de show.  

Dank eveneens aan M.Vandervennet voor het ver-

slag. 

 

 

K boklam:Bill vd Loarikshoeve 

RK boklam:Da Silva’s Grandeur vd Elsenburg 

K jeugdbok: Daro vd Steenblookhoeve 



 

 

RK jeugdbok: Topolino 83 vh Turkeyenhof RK geitlam: Bente vd Klimop 

K oudere bok Admiraal vh Heieinde K jeugdgeit: Bieke vh Brielse Hof 

K geitlam : Louise vh Rooiveld RK jeugdgeit: Catwalk vh Abdijbos 



 

 

Dank aan de 

 juryleden E.Devos en 

C.Plomp !!! 

K jongere geit: Ilsa vd Vossenpoel RK oudere geit: Lissa 91 vh Turkeyenhof 

RK jongere geit : Melissa 79 vh Turkeyenhof K veterane geit : Femke vh Rooiveld 

K oudere geit: Model 3 vh Abdijbos 


