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Belgische nationale kampioens-

titels 2016 gaan naar Ilja vd 

Wolfhaag en Hannelore vd Wolfhaag van 

de familie Vaessen. 



En de Belgische kampioenen zijn…  

 

Zaterdag 16 juli 2016. De keuringsdag begint met wat lichte regen. De dag zou er alleen maar mooier op 

worden. Tegen het einde van de keuring hadden we te maken met een echt zomers weertje en vele tevreden 

gezichten binnenin de manège. Een feest voor al wie van dwerggeitjes houdt, dat is deze Belgische nationa-

le zeker. Het is de grootste Belgische dwerggeitenkeuring van het jaar, die ook in de belangstelling staat 

van een aantal Nederlanders. We herkennen enkele Sallandse en Noord-Hollandse bezoekers langs de ring, 

naast een aantal bezoekers uit het zuidelijke deel van Nederland en uit België zelf natuurlijk. Ook de keur-

meesters waren ver weg van huis. Een halve Fries (afkomstig uit de Achterhoek) en Noord-Hollander 

moesten de geiten juist positioneren en toelichten. 

Geen recordaantal inzendingen dit jaar,  144 inschrijvingen van 20 deelnemers is een aantal waarmee je 

toch aan goed gevulde rubrieken komt. Omstreeks tien uur begint de keuring traditiegetrouw met de  

boklammeren. Met het dekseizoen in zicht worden deze door velen goed in de gaten gehouden. 

 

Boklammeren:  

 

Troubadour 4 vh Abdijbos laat het mooiste type zien en wint op de overgangen van zijn naaste concurren-

ten, respectievelijk Iepke vd Wolfhaag en Iniesta vd Wolfhaag. Twee bokjes met een mooi type, maar bei-

den hebben iets last van spanning. Bij Iniesta kon ook het kruis beter afgewerkt zijn. In een rubriek met 

leuke bokjes hebben we te maken met een uitlopend kopnummer. Ilja vd Wolfhaag bezit een mooie type, 

voorhand en show. De 3 boklammeren die dan volgen, zijn aan elkaar gewaagd. Adel vh Rheewold is een 

prachtig boklam in stand en heeft een mooie hoogtemaat. Troubadour 3 vh Abdijbos mag iets dieper stap-

pen vanuit de achterbenen. Huron vh Brielse Hof heeft een goed type, maar last van spanning in de boven-

lijn. 

Kampioen: Ilja vd Wolfhaag 

Reserve Kampioen: Troubadour 4 vh Abdijbos 

Jeugdbokken: 

Huntly vd Wolfhaag wint op souplesse van Hermenneke vh Grensdörpke. Huntly heeft een heel aanspre-

kende kop, maar hij is iets zwaar in de voorhand en de overgang van hals naar schouder kon even iets be-

ter. Hermenneke toont iets meer jeugd, maar is platter in het lichaam en heeft ook last van spanning.  In de 

volgende rubriek jeugdbokken krijgen we drie stuks voorgeschoteld. Alle drie de bokken hebben een fraai 

type, maar de bok met het meest aansprekende type haalt de rubriekswinst binnen en dat is Admiraal vh 

Smelehöfke. Hij mag echter iets meer souplesse vertonen vanuit de achterbenen. Heeckeren Madrid is een 

tikkeltje zwaarder in de voorhand en ook het kruisje mocht net iets beter afgewerkt zijn. Bartosz vd Loa-

rikshoeve wordt op de laatste plaats gezet door het mindere gebruik van zijn benen. 

Kampioen: Huntly vd Wolfhaag 

Reserve Kampioen: Admiraal vh Smelehöfke 

Oudere bokken: 

 

We krijgen één jongere bok te zien met beste verhoudingen en een goede presentatie. Wout vh Smelehöfke 

mag in de voorhand wel net even iets fraaier zijn voor een jongere bok. We zien er graag wat meer luxe in. 

Ook één oudere bok komt op het toneel. Casa Rosa’s Grandeur is zeker geen verkeerde bok voor zijn leef-

tijd. 

Kampioen: Wout vh Smelehöfke 

Reserve Kampioen: Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg 

 



Ilja vd Wolfhaag, Belgisch kampioen boklam en dagkampioen, is een zoon van Casimir vh Averheino uit 

Halloween vd Wolfhaag. Inmiddels heeft dit boklam deze stunt opnieuw kunnen opvoeren in Nederland. 

Troubadour 4 vh Abdijbos, Belgisch reserve-kampioen boklam, is een zoon van Ursus 69 fan Oldhuystra 

Zathe uit Gonnie vd Wolfhaag. Inmiddels werd hij in Nederland reserve-kampioen jongste boklam op de 

Nederlandse bokkendag. In Alken werd hij gekroond tot best gefokt Belgisch boklam 2016. Proficiat aan 

de entourage van deze jonge telgen. 

Huntly vd Wolfhaag, de Belgische kampioen jeugdbok is een zoon van Casa Rosa’s Grandeur vd Els-

enburg die we hieronder te zien krijgen als reserve-kampioen bij de oudere bokken uit Elfje vd Wolfhaag, 

de dagkampioen in Alken van vorig jaar. 

Admiraal vh Smelehofke is een zoon van Charlo vh Knabbelhofke uit Sally vh Smelehofke. 

Wout vh Smelehofke is een zoon van Valentino vh Smelehofke uit Elske vd Wolfhaag. 



Jongste geitlammeren:  

 

Infinity vd Wolfhaag pakt de overwinning in een rubriek met mooie types. Haar naaste belager, Ilona vd 

Wolfhaag is luxer en expressiever, maar krijgt een bemerking mee op de voorbenen. In een gewone rubriek 

geitlammetjes komt Ibiza vd Wolfhaag op kop. Ze heeft een fraaie overgang van hals naar schouder, maar 

ook last van spanning. Iris vd Wolfhaag krijgt dezelfde bemerking mee als het kopnummer, maar in ergere 

mate. Een uitlopend kopnummer is Milin Scott. Ze is heel mooi belijnd en kan ontzettend diep stappen. In 

een voldoende goede rubriek krijgen we een fraai kopnummer met Model 11 van het Abdijbos. In de reeks 

daarna krijgen we wat verschillende dieren. Inge vd Wolfhaag is zéér mooi afgewerkt, zoiets hebben we tot 

nu toe vandaag nog niet vaak gezien. Ze is wel al een beetje royaal. Molly vh Rooiveld maakt in rondgang 

indruk. In stand is ze wat minder, ze is iets rond in de middenhand. Ze staat super in conditie. Twee fraaie 

kopnummers in de volgende rubriek: Model 8 vh Abdijbos is iets gewoner dan Ineke vd Wolfhaag en moet 

daarom vrede nemen met de tweede plaats. Ze is wel mooier in de halsovergang dan het kopnummer en 

heeft een mooie voorhand. Ineke vd Wolfhaag stoort ook een tikkeltje in de borstpartij. 

 

Kampioen: Inge vd Wolfhaag 

Reserve kampioen: Ineke vd Wolfhaag 

 

 

 

 

 

 

 

Oudste geitlammeren:  

 

In een gewone rubriek geitlammeren grijpt Model 6 vh Abdijbos de kop. Het is het meest complete diertje 

met een constante show en voldoende uitstraling. Lisa vd Vossenpoel presenteert zich matig (draagt de 

staart niet), maar heeft wel veel type. Ilse vd Wolfhaag heeft een bijzonder fraai type en een prachtig kopje. 

Zij wordt gevolgd door Melissa 91 vh Turkeyenhof, die eveneens een fraai type laat zien. In een lastige ru-

briek geitlammeren komt Kiowa vh Brielse Hof op kop. In stand is het een plaatje met een mooi vrouwelijk 

type, maar de hals mocht ze iets meer van nature hoog dragen. Fiona vh Heieinde is een leuk geitje dat qua 

type de beste is van de rubriek, maar iets storend in de voorhand is. Hilke vh Reigershof is iets gewoner 

dan het kopnummer. Een mooie aansprekende rubriek wordt gewonnen door Heike vh Reigershof. Heike 

toont iets uniek: ze is mooi aangesloten en kan goed bewegen. In de borst mag ze wel net even fijner zijn. 

Zonder twijfel moet Indy vd Wolfhaag op kop in de laatste rubriek geitlammeren. Ze is bijzonder fraai, al-

leen het staartje mocht iets rechter. Daisy vd Wachthoeve heeft hele mooie overgangen, maar mist het laat-

ste fraaie vrouwelijke type van haar voorganger. 

Kampioen: Ilse vd Wolfhaag 

Reserve kampioen: Heike vh Reigershof  verkozen tot Best Gefokt Belgisch lam 2016 



Jeugdgeiten:  

De eerste rubriek na de pauze wordt gewonnen door Hosanna vd Wolfhaag. Ze heeft een mooi type en is 

vooral in stand mooier dan Celly vd Barbadoshoeve. In rondgang valt ze iets uit elkaar. In de volgende ru-

briek komt een zéér fraai jeugdgeitje op kop met een mooie show, Hannelore vd Wolfhaag. De 1B Franne 

vh Schipdonk mocht wat meer wigvorm laten zien. Hyacintje vd Wolfhaag is iets fijner in het lichaam dan 

Lotte vh Rooiveld, maar beide dieren zitten dicht bij elkaar. Celissa vd Barbadoshoeve komt op kop om-

wille van haar fraaie type en mooie show. Het kruis is een beetje minder. Jaane vd Remskeshoeve heeft 

veel type in zich, maar de voorborst is al zwaar genoeg voor een jeugdgeit.  Louise vh Roooiveld wint een 

wat gewonere rubriek jeugdgeiten en is duidelijk de betere van Goele vh Reigershof. Melissa 88 vh Tur-

keyenhof neemt de koppositie in beslag in een hele mooie rubriek jeugdgeiten met 2 beste kopdieren. Ze 

heeft iets meer luxe uitstraling dan de tweede. Manoe vh Abdijbos is correct en bijzonder fraai in de ver-

houdingen. 

Kampioen: Hannelore vd Wolfhaag 

Reserve kampioen: Melissa 88 vh Turkeyenhof 

 

 

 

 

 

 

Jongere geiten:  

De eerste rubriek jongere geiten is een moeilijke opdracht volgens de heren keurmeesters. Bieke vh Brielse 

Hof is heel goed in balans, staat goed op de benen, heeft een goed kruis en veel kracht en is een mooier 

plaatje in stand, maar moet het toch afleggen tegen Ginger vd Wolfhaag die iets meer marge heeft, natuur-

lijke expressie en meer hals. Galaxy vd Wolfhaag wint vrij makkelijk haar rubriek. Haar sterke troeven zijn 

een mooie hals, een goede show en prima verhoudingen. Jolien vd Vossenpoel sluit qua type aan bij het 

kopnummer en heeft ook veel luxe, maar is wat storend in de voorhand. In een mooie rubriek jongere gei-

ten trekt Jessie vd Vossenpoel de lakens naar zich toe door haar luxe verschijning. Die luxe mist de num-

mer twee, Kirsten Scott. 

Kampioen: Jessie vd Vossenpoel 

Reserve kampioen: Galaxy vd Wolfhaag 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudere geiten:  

Lissa 97 vh Turkeyenhof staat prima in conditie en is een waar showkanon. Op zo’n dag is het moeilijk om 

haar te passeren en dit ondervindt Ilsa vd Vossenpoel, die iets minder luxe heeft. Twee bijzonder fraaie gei-

ten kleuren de laatste rubriek oudere geiten. Beide dieren moeten weinig voor elkaar onder doen. Ze heb-

ben veel kwaliteit in huis, maar Model 5 is even ietsje fraaier in het kruis, staart en halsovergang  en wordt 

uiteindelijk op kop geplaatst. 

Eén veterane mag zich nog eens in de ring gooien. Alle ogen zijn gericht op Femke vh Rooiveld, die met 

haar vrouwelijke type ieder weet te boeien. 

Kampioen: Lissa 97 vh Turkeyenhof 

Reserve kampioen: Model 5 vh Abdijbos 

 

 

 

 

 

Wisselbeker:  

De wisselbeker voor het beste Belgische zelfgefokte lam gaat bij de boklammeren rechtstreeks naar Trou-

badour 4 vh Abdijbos van Dimitri Meiresonne. Bij de geitlammeren wordt er een duel uitgevochten tus-

sen Heike vh Reigershof en Molly vh Rooiveld. De kersverse reserve kampioen bij de jongste geitlamme-

ren, Heike trekt hierbij aan het langste eind. 

Nabeschouwing:                                                                                                                                          

Voor wie het nog niet opgevallen was, stal de Wolfhaag domineerde deze nationale wederom. Deze Neder-

lands Limburgse stal van Emile en Marlinda Vaessen leverde maar liefst zeven kampioenen af en bemach-

tigde ook de twee grootste prijzen van de dag, de dagkampioenschappen. Al jarenlang draaien ze op het 

hoogste niveau mee. Ze steken heel veel tijd in onze mooie hobby en ze zijn natuurlijk uiterst gedreven en 

zij zullen ongetwijfeld super blij zijn geweest met dit bijzonder sterke resultaat. Bij de kampioenen vinden 

we verder de getrouwde namen terug als Albert Billen, Luc Dumortier, Dimitri Meiresonne, bokkenhou-

ders en fokkers Peter Kerkhof en Dirk Dumeez.                                                                                           

Een sterke prestatie komt toch wel van Adelin Meiresonne die zich tussen deze namen gooit met z’n zelf-

gefokte geitlam Heike vh Reigershof. De fokkerij met Agador 49 vd Bokkerijdersburcht heeft geen windei-

eren gelegd voor hem want zijn lammeren presteren het hele jaar al erg sterk.  Ergens is het natuurlijk nor-

maal dat de vertrouwde namen steeds vooraan terug te vinden zijn, fokkerij is geen toeval en vergt heel wat 

jaren van geduld en je hebt voldoende kennis nodig voor het opbouwen van een mooie lijn. Het is leuk om 

te zien als een ander gezicht dan eens vooraan te vinden is. Meestal zijn die fokkers dan ook door het dolle 

heen met die prestatie. Op deze editie van het Belgisch kampioenschap moeten dan ook de prestaties van 

enkele fokkers extra in de verf gezet worden. Geert Bosmans viel met zijn zelf gefokte lammeren Milin en 

Maclean Scott op. Daarnaast deed zijn jongere geit Kirsten Scott het niet onaardig. Ook Jaap Van Eck heeft 

nu wel bewezen dat zijn dieren goed kunnen meedoen op de shows. Bewijs daarvan zijn de prestaties van 

zijn aangekocht boklam Adel v.h. Rheewold en zijn zelf gefokt geitlammetje Daisy v.d. Wachthoeve. Ook 

Dominiek Van Den Abeele timmert aan de weg naar de top. Met zijn geitlammetje Kiwa v.h. Briels Hof 

behaalde hij een leuke 1A en zijn jongere geit Bieke v.h. Brielse hof liep een hele mooie 1B. Ook Geert 

Rems en Freddy Raeymakers doen het beter dan vorig jaar met respectievelijk Fiona v.h. Heiende en Jaane 

v.d. Remskeshoeve, die in de voorste regionen te vinden zijn. Allemaal prestaties die aanzetten om verder 

te gaan en altijd maar betere en betere geitjes te fokken. En je kan ook niet elk jaar prijs hebben. Voor wie 

het dit jaar wat tegenviel, zal dit zeker en vast inspireren om extra inspanningen te doen om zich volgend 

jaar terug te bewijzen. En uit goede bron heb ik vernomen dat de organisatie ook volgend jaar een nieuwe 

editie van de Belgische nationale op touw zal zetten…Dank aan de organisatie en de heren keurmeesters. 



Nieuws: 

-We verwelkomen een aantal nieuwe leden: 

 Roger Jochmans uit Boutersem 

 Mathis Wullens uit Roeselare 

 Sebbe Schoonians uit Borchtlombeek 

-Boodschap voor de nieuwe leden: Wees welkom en aarzel niet om contact op te nemen met de collega’s 

uit ‘het dwerggeitenwereldje’. Ze zullen u met graagte raad geven en bijstaan. 

 

-Er wordt gewerkt aan een vademecum met info over dwerggeiten allerhande en het zal in het najaar klaar 

zijn. 

 

-Bij de volwassen bokken op de bokkennationale in Nederland ging het dagkampioenschap naar ‘Halvar 

vd Balkweit’. Hij maakt daar verschillende fokkers ontzettend blij mee waaronder: M.Franssen als huidige 

eigenaar, fokker Marco Snip en zeker de nieuwe eigenaar E.Vaessen. 

De nieuwe aanwinst van F.Raeymaekers, boklam Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg, liet zich opmerken 

met een 1A, Troubadour 3 vh Abdijbos met een 1B en natuurlijk Troubadour 4 met het reserve-

kampioenschap. Ook Logan vd Vossenpoel werd reserve-kampioen bij de oudste boklammeren. Hij werd 

door H.Wiersma gekocht uit de stal van A.Billen in het voorjaar. 

 

-Freddy Maris beleeft een vreselijk jaar omwille van gezondheidsproblemen. Reeds 10 maanden lang ver-

blijft hij hoofdzakelijk in het ziekenhuis. Het grootste kwaad is onder controle, maar de weerstandsopbouw 

verloopt moeizaam. De plannen om het einde van het keuringsseizoen nog mee te pikken zijn in het water 

gevallen, terwijl zijn stalletje bruist van het talent. Om dit op te merken hoeft er geen keuring te zijn. Langs 

deze weg willen we hem graag moed inspreken. Het best gefokt geitlam 2015 Clara 181 vd Paepenbroekse-

Hoeve is uitgegroeid tot een prachtige jeugdgeit. Haar volle zus is eveneens geweldig. Dit jaar werd er nog 

een half-zus geboren uit Clara 159, een lammetje met klasse!!! We kijken zeker uit naar volgend seizoen 

om het intrede van de Paepenbroekse Hoeve-geitjes te bewonderen.  

 

-Stal de Vossenpoel werd dit jaar vernieuwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aanstaande zaterdag, 20 augustus vindt de BDO-keuring plaats in Waasmunster. Er zullen 70 dieren ge-

keurd worden door de heren J.Seynaeve en H.Ruisch. Van harte welkom ! 

 

-Het dwerggeiten-forum dat eerder dit jaar uitgeprobeerd werd, werd definitief stop gezet wegens een ge-

brek aan respons. 

 

-Op de NFD-website kan je een bokkenbestand bekijken. Je kan er zelf jouw dekbok op laten plaatsen. Een 

leuk en handig initiatief. 

 

 

Halvar vd Balkweit 



Uitslag Alken 2016 (top 3 van de rubrieken): 

1 Troubadour 4 vh Abdijbos                   1 Ilse vd Wolfhaag                          1 Galaxy vd Wolfhaag 

2 Iepke vd Wolfhaag                               2 Melissa 91 vh Turkeyenhof         2 Jolien vd Vossenpoel 

3 Iniesta vd Wolfhaag                              3 Filemene vh Heieinde                 3 Gilberte 1 vd Keppeblomme 

 

1 Ilja vd Wolfhaag                                  1 Kiowa vh Brielse Hof                   1 Jessie vd Vossenpoel 

2 Adel vh Rheewold                               2 Lissa 104 vh Turkeyenhof            2 Kirsten Scott 

3 Troubadour 3 vh Abdijbos                   3 Lena vd Vossenpoel                     3 Penny vd Doornslag 

 

1 Huntly vd Wolfhaag                            1 Fiona vh Heieinde                        1 Lissa 97 vh Turkeyenhof 

2 Hermenneke vh Grensdorpke              2 Hilke vh Reigershof                     2 Ilsa vd Vossenpoel 

3 Dasilva’s Gr vd Elsenburg                   3 Melissa 90 vh Turkeyenhof         3 Jasmine vh Rooiveld 

 

1 Admiraal vh Smelehofke                     1 Heike vh Reigershof                     1 Model 5 vh Abdijbos 

2 Heeckeren Madrid                                2 Lara vd Vossenpoel                     2 Elfje vd Wolfhaag 

3 Bartosz vd Loarikshoeve                      3 Kera vd Remskeshoeve               3 Lissa 91 vh Turkeyenhof 

 

1 Wout vh Smelehofke                           1 Indy vd Wolfhaag                         1 Femke vh Rooiveld 

                                                                2 Daisy vd Wachthoeve 

1 Casa Rosa’s Gr vd Elsenburg              3 Lola vd Vossenpoel 

 

1 Infinity vd Wolfhaag                           1 Hosanna vd Wolfhaag 

2 Ilona vd Wolfhaag                               2 Celly vd Barbadoshoeve 

3 Delu vd Barbadoshoeve                       3 Pritty vd Doornslag 

 

1 Ibiza vd Wolfhaag                               1 Hannelore vd Wolfhaag 

2 Iris vd Wolfhaag                                  2 Franne vh Schipdonk 

3 Fleur vh Heieinde                                3 Lies vh Rooiveld 

 

1 Milin Scott                                          1 Hyacintje vd Wolfhaag 

2 Imani vd Wolfhaag                              2 Lotte vh Rooiveld 

3 Model 12 vh Abdijbos                         3 Baukje vd Klimop 

 

1 Model 11 vh Abdijbos                        1 Celissa vd Barbadoshoeve 

2 Maclean Scott                                      2  Jaane vd Remskeshoeve 

3 Ilewietke vd Wolfhaag                        3 Elfje vd Steenblookhoeve 

 

1 Inge vd Wolfhaag                                1 Louise vh Rooiveld 

2 Molly vh Rooiveld                               2 Goele vh Reigershof 

3 Model 10 vh Abdijbos                         3 Kathy vd Vossenpoel 

 

1 Ineke vd Wolfhaag                              1 Melissa 88 vh Turkeyenhof 

2 Model 8 vh Abdijbos                           2 Manoe vh Abdijbos 

3 Marjan vh Rooiveld                             3 Kelly vd Vossenpoel 

 

1 Model 6 vh Abdijbos                          1 Ginger vd Wolfhaag 

2 Lisa vd Vossenpoel                             2 Bieke vh Brielse Hof 

3 Fien vh Heieinde                                 3Bea vd Wachthoeve 

 


