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Stallen bezoeken, lammeren, lente 
en genieten !!! 

Dank aan alle mensen die ons zo hartelijk ontvangen heb-

ben in Friesland en Groningen op ons weekend in april. 



 
Welkom op de lammerendag 2017 van de 

BDO 
Op zaterdag 29 april 

Vanaf 14 uur 
Voetemstraat 22 Tildonk 

 

-Iederéén van harte welkom ! 

-leden BDO en leden Z.W.-Nederland NFD 

-Je kan kennis maken met andere leden. Eventuele vragen bij het keuringsgebeuren zullen 

graag beantwoord worden. 

-Samen bekijken en bespreken we wat lammeren per eigenaar zonder enige vorm van com-

petitie. Op aanvraag willen we graag tonen hoe de dieren klaar gemaakt worden voor een 

keuring. De lammeren die u meebrengt hoeven niet getoiletteerd te zijn. Het is wel een 

voordeel om makkelijker te beoordelen indien dit wel gebeurde. 

-Er werd door de BDO een party-tent aangekocht die zeker gebruikt zal worden. Een drank-

je zal u aangeboden worden. 

-Naast huisnummer 22 in de Voetemstraat te Tildonk ligt een verharde weg naar achter toe 

die u met de wagen kan nemen om achteraan te parkeren. 

-Met een beetje geluk is de zon van de partij en wordt het een aangename bijeenkomst. 

-Aarzel dus niet en wees welkom. Graag een seintje aan G.Bosmans op 0494603670 of 

geert.bosmans2@telenet.be zodat we de hoeveelheid vooraf een beetje kunnen inschatten. 

Nieuwe leden: 

-Dirk Raats uit Tisselt 

-Katleen Van Hissenhoven uit Meerhout 

-Jolien Van Hove uit Assent 

-Erwin Vranckx uit Pepingen 

 

Namens het bestuur wensen we jullie een fijne beleving van de hobby toe. Wees welkom op 

onze activiteiten en aarzel niet om in contact te treden met andere leden. 



Impressie geitentour Friesland-april 2017 

 

 

Het verslag van 

het weekend 

volgt spoedig. 

Op zaterdag 8 april bezochten we de dwerg-

geitenstal‘de pijpjes’ en hun buurman , 

stal‘Fan it Butenlan, stal‘de Marpolle’ en ‘het 

Lytse Wald’. 

Een kleinere deligatie vertrok zelfs een dag 

eerder en bezochten de stallen Carpe Diem en 

de Kikkert. 

We hebben een super gezellig weekend be-

leefd. 



De zondag zag er als volgt uit: ontbijten in 

het hotel in Drachten. Bezoek aan de stallen: 

De Griene Brege, de bonte fokkerij stal Hui-

zenga, stal de Optimist, stal het Veenhorst, 

kleurfokkerij Cor Rosema en stal Heeckeren. 

Dank aan de organisatoren van dit onverge-

telijke weekend. 

 

 

Hartelijk dank 

voor de aange-

name ontvangst 

in Friesland en 

Groningen. 



ZUID WEST NEDERLAND 
Organiseert op zaterdag 20 mei 2017 om 10 uur 

 

OPEN SHOW IN BELGIE TE JESSEREN (BORGLOON) 

 

In manege BIEZENHOF – Broekstraat 82 JESSEREN 

 

 

Inschrijvingsvoorwaarden: 

* NFD-leden kunnen inschrijven. (BDO-leden eerste keer mogelijk zonder lidmaatschap NFD) 

*Inschrijvingsgeld van 3,5 euro per dier. 

*Catalogus 4 euro. 

 

Bokken zullen onderverdeeld worden in rubrieken boklammeren, jeugdbokken en oudste bokken. 

Bij de geiten zijn bij voldoende concurrentie alle leeftijdscategorieën voorzien.  

 

Juryleden 
De heren Pieter Sibma en Hilko Wiersma. 

 

Inschrijvingen te versturen voor 06 mei 2017 naar: 

Danny BORRY, Overheulestraat 148,  8560 Wevelgem – België. 

Tel. 003256402214 – E-mail: Danny.borry@skynet.be 
 

Kalender keuringen: 

-20 mei 2017 Jesseren 

-5 juni 2017 Kerzelare 

-15 juli 2017 Alken 

-26 aug 2017 Waasmunster 

 

 

-De bokkenjacht lijkt alweer geopend. Verschillende boklammeren werden reeds besproken. 

Een boklam uit Lola vd Vossenpoel gaat naar G. Rems. Dirk Dumeez gaat voor een zoon 

van Elfje vd Wolfhaag en een boklam uit de Sibma-stal. Ook Chris Mertens kocht een  

boklam in stal ‘de optimist’. De bokken van Francis vd Wolfhaag gaan naar A.Billen en 

J.Seynaeve. Troubadour 7 vh Abdijbos uit Francien vd Wolfhaag gaat naar G.Bosmans. 

F.Raeymakers is de nieuwe eigenaar van de kampioen Ilya vd Wolfhaag. Casimir vh Aver-

heino staat nu in de stal van D.Van Den Abeele. Dimitri Meiresonne koos een boklam uit 

Maribaja vd Balkweit. Luc Dumortier gaat voor een bokje uit Elsenburg-lijn.  

Varia: 

-Emmy vd Elsenburg verhuist naar D.Van Den Abeele, 

haar zus Emmely naar Arnout Cool. Hij kocht eveneens 

Gerdien vd Pijpjes,Ursela 480 vh Averheino en Marcelina 

vh Veenhorst. Gitta vd Wolfhaag gaat naar Danny Rooft-

hooft en ook Kurt Geens bouwt een volledig stalletje uit. 

mailto:Danny.borry@skynet.be

