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Veel kwaliteit bij het jonge geweld op de
lammerendag!

lammerendag 29 april 2017
Op zaterdag 29 april waren we al voor het derde jaar op rij te gast op het ruime domein van G.Bosmans
voor onze jaarlijkse lammerendag. Geert en familie hadden hard hun best gedaan om ons een prachtig verzorgde locatie aan te bieden, waar ze natuurlijk prima in geslaagd zijn. Blikvanger was misschien wel de
nieuwe “BDO-partytent’’, een tent van 6 bij 4 meter zodat we ook bij slecht weer onze activiteiten kunnen
laten doorgaan.
Dat deze dag stilletjesaan ook een klassieker wordt, was duidelijk te merken aan de opkomst van vele leden
met lammetjes, leden zonder lammetjes en ook heel wat nieuwe leden die een kijkje kwamen nemen (ik
heb er een 4-tal geteld.) Hopelijk zijn ze niet te overdonderd door hetgeen ze gezien en vooral gehoord
hebben. Er was voor de eerste keer zelfs een afvaardiging uit Nederland aanwezig, zelfs met lammetjes!.En
er waren ook bezoekers die niets met ons geitenwereldje te maken hebben, maar die aangetrokken werden
door het gemekker van de prille jeugd! Het was dus een gezellige, drukke bedoening zowel rond de ring als
op het terrasje buiten.
Voor het keuren van onze lammetjes, keuze genoeg: actieve keurmeesters van NFD, BDO, keurmeesters
op rust en een 10-tal keurmeesters voor 1 dag langs de ring. Dit liep dan ook in een mooi tempo vlot van de
hand en al die keurders kwamen vroeg of laat tot unanieme beslissingen, mooi meegenomen want het aantal lammetjes lag toch tussen de 40 en 50 . De boklammeren kwamen als eerste aan de beurt en kwaliteit
was er zeker aanwezig. Je hoorde langs de ring dat de kwaliteit van de dieren zelfs hoger lag dan tijdens de
vele stalbezoeken in het voorjaar. Een speciale vermelding was er zeker voor Dimitri Meiresonne die er in
geslaagd was om na de dood van de moedergeit 2 boklammeren zo met de fles groot te brengen dat er geen
verschil te merken was met bokjes die gewoon door de moeder grootgebracht zijn! Dat ze ook nog de nodige kwaliteit lieten zien werd op het einde van de dag overduidelijk toen één van deze 2 tot mooiste boklam
van de dag uitgeroepen werd.
Ook bij de geitlammetjes veel keuze. De complimenten zijn hier toch op hun plaats voor een mooi kwaliteitsvol en uniform groepje camelkleurige dieren van Adelin Meiresonne . Toch was het ook hier snel duidelijk dat iedereen toch een paar mooie geitjes gefokt heeft. Dit belooft zeker voor de komende keuringen.
Maar ook boven deze golf van kwaliteit was er één diertje dat er toch nog uitliep, tot trots van de eigenaar
natuurlijk.
De ‘’winnaars’’ van deze dag werden bij de boklammeren:
TROUBADOUR 8 VH ABDIJBOS 5 (Frits vd Wieringermeer x Francien vd Wolfhaag)
En bij de geitjes
GLANS VH HEIEINDE (Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg x Erica vh Heieinde)

Welkom aan deze nieuwe leden:
-Fam. Koen en Angelique Aelvoet-Kerckhof, uit Hulste
-Sam Wandels, uit Opwijk
Lammerendag 2017:

Glans vh Heieinde

De 50 werken van Logan van de Vossenpoel.
Het weekend van 8 en 9 april was het weerom zover. Een aantal leden van BDO
zouden een tiental geitenstallen bezoeken in het mooie Friesland, bij onze Noorderburen. Stal het Rooiveld en stal het Heieinde vonden 2 dagen echter nog niet voldoende en zouden een dag vroeger afreizen samen met de partners, dus ook Dominique van Freddy was mee. We wilden namelijk de om en bij de 50 werken van Logan
van de Vossenpoel ook nog gaan bekijken in twee stallen, namelijk stal de Kikkert
van Jacob Laning en stal Carpe Diem (+Kuzemer) van Hilko Wiersma.
Dat Logan vorig jaar een schitterende prestatie neerzette op keuringen wisten we al, maar deze twee rasechte Groningers dekten ook al hun geiten met deze Lowietje vh Rooiveld x Kelly van de Vossenpoelzoon.
Hun vertrouwen in het product was uitermate groot. Bij Jacob werden onmiddellijk ontvangen met een
Friese gastvrijheid en werden de magen wat gevuld met een biertje (wijntje voor de dames) en een mooie
schotel klaargemaakt door Frouke. Al vlug kwamen de geiten- en bokkenverhalen aan de orde. Jacob had
er duidelijk zin in. Zo werd de bok Ilja van de Wolfhaag door hem vakkundig gefileerd met alle voor- en
nadelen. Freddy en mezelf luisterden aandachtig toe want Jacob is echt wel een kenner. Freddy bedankte
hem voor zoveel deskundigheid want hij had de bok pas gekocht bij Emile en Marlinda. Natuurlijk hebben
we hier hartelijk om gelachen aangezien Jacob dit natuurlijk niet wist. Dan maar naar de geitenstal. Jacob
stalt zo een 20 moederdieren in een mooie, ook warme stal. De dieren hadden allen al een mooie conditie
en er werden maar liefst 25 geitjes en 10 bokjes geboren. Wat een weelde aan vrouwelijke nakomelingen.
De lammetjes waren erg mooi en we zouden niet in Jacob zijn schoenen willen staan om de mooiste hieruit
te halen. Zelf viel ons een bont bokje op uit Janis 401 (een Gauke vd optimist-geitje). Een bokje met mooie
opdruk, mooi belijnd, veel lengte en aparte kleuren(maar daar krijg je geen punten voor). Zie foto. Ook Logan was nog op stal bij Jacob en de bok is best mooi geëvolueerd. Hopelijk zien we hem
terug op één van de keuringen. Zie foto.
Daarna dienden we onze weg verder te zetten richting Oostwold naar Hilko. Jacob reed ons
voor zodat de weg niet zouden kwijtraken. Bij Hilko gingen we onmiddellijk naar de stal.
Wat een pareltje ( met zelfs romantische sfeerverlichting- er is hier echt aan alles gedacht)
en Hilko mag hier best ook wel heel fier over zijn. Ook hier weer heel veel kwaliteit.
Bij de geitlammetjes was één geitje dat eruit sprong nml. Julene uit Junica. Ook bij zijn moeder (stal Kuzemer) was een mooi bruinbont lammetje te bewonderen nml Linda 32 dat Hilko ons maar al te graag wou
tonen . Na zoveel moois bekeken te hebben werden we verder nog getrakteerd op enkele hapjes maar vooral ook heel wat biertjes. Hilko die opgegroeid is met geiten is haast een wandelende encyclopedie. Hij weet
en kent ontzettend veel van de dieren en afstamming tot zelfs een stuk in de vorige eeuw. Eén ding is zeker, hij ademt letterlijk dwerggeiten terwijl wij af en toe nog wat naar adem moeten happen. Bij afsluiting
van de avond (het moet zowat na middernacht zijn geweest) vertelde hij ons nog een geheimpje. Voor het
slapengaan trekt Hilko altijd nog naar zijn stal met een biertje om de dieren slaapwel te zeggen. Wat er met
het biertje gebeurde, werd er niet bij verteld. Tot slot willen we deze beide sympathieke geitenfokkers en
hun eega’s (Jacob en Frouke, Hilko en Jeanette) bedanken voor hun uitgebreide gastvrijheid. Alleen daarvoor zou een mens al meegaan, nietwaar Dominique? Na een goede nachtrust op onze slaapplaats in Nuis,
vervoegden we ’s anderendaags de andere liefhebbers voor wat zou uitgroeien tot een prachtig weekend.
En…. de afwezigen hadden ditmaal meer dan ongelijk.
Chris & Chris (stal het Rooiveld)

Belgisch Nationaal Kampioenschap
Voor Dwerggeiten
Een organisatie van de (B)elgische (D)werggeiten (V)rienden
Zaterdag 15 juli om 10 uur te ALKEN
In de Manege Allius, Rijdreef 33
Juryleden De heren C.Plomp en J. Van Ginkel
De keuring zal gehouden worden volgens de Nederlandse standaard.
Deze show telt mee voor het jaarlijks prijskampioenschap van de NFD en de BDO

Inschrijvingsvoorwaarden :
 Zowel NFD- als BDO- leden kunnen deelnemen.
 De dieren moeten wel in het bezit zijn van een NFD- of BDO registratiekaart.
 Zowel bokken als geiten moeten geboren zijn voor 1 mei 2017.
 Inschrijvingsgeld van 4 euro per dier.
Catalogus 5 euro.
De dieren zullen volgens leeftijd en geslacht ondergebracht worden in rubrieken.
Boklammeren, Jeugdbokken , Jongere Bokken en Oudere Bokken
Geitlammeren, Jeugd-, Jongere-, Oudere- en Veteranengeiten.
Uit elk der rubrieken zal een kampioen en een reservekampioen worden verkozen, zij het dat in de rubrieken minimaal twee dieren aanwezig dienen te zijn.
Per geslacht zal eveneens een Nationaal Dagkampioen verkozen worden.
Een wisselbeker is voorzien voor het best zelfgefokte Belgisch boklam en geitlam. Deze wisselbeker komt
definitief in handen van de Belgische fokker welke hem driemaal behaald heeft.
Ingeschreven dieren kunnen gratis te koop aangeboden worden in de catalogus.
Inschrijvingen dienen uiterlijk tegen 3 juli binnen te zijn bij :
Danny Borry, Overheulestraat 148, 8560 Wevelgem – België.
Tel. 0032-56402214 e-mail danny.borry@skynet.be
Onder de middag zullen broodjes met kaas en ham te bekomen zijn aan de prijs van
1,5 euro per broodje. Op voorhand te bestellen aub, samen het inschrijvingsformulier.
Op de foto’s de Belgisch kampioenen 2016 : Ilya vd Wolfhaag en Hannelore vd Wolfhaag

13e BDO DWERGGEITENKEURING
TE KERZELARE
OP PINKSTERMAANDAG 05 JUNI 2017
Welkom vanaf 10 uur

De Keuring begint om 11.00 uur

Juryleden: De Heren Adriaan Groeneveld (Nederland) en Johan L SEYNAEVE (België)

Ringmeester: De Heer Danny Borry
Inschrijvingen:

via de standaardformulieren
Per mail of Post aan Dirk DUMEEZ, Keppestraat 120b 9320 Erembodegem
of dirk.dumeez@skynet.be
Uiterste datum van inschrijven: 20 mei !
Locatie: Manège Kerzelare,

Kerzelare 102 te 9700 Oudenaarde
Vanuit Aalst/Zottegem: via de N46
Vanuit Brakel, via de N8
HET BESTUUR BOUWDE SPLINTERNIEUWE, ZEER HANDIGE TENTOONSTELLINGSHOKKEN
VOOR HET TENTOONSTELLEN VAN UW DIEREN !

Blauwschimmel- of andere kleurenfokkers kunnen zich aanmelden om hun
dieren tentoon te stellen.
Wij voorzien dan de accommodatie ! Graag een seintje aan Dirk Dumeez
(053789 32 23)

Dagkampioen Kerzelare 2016
Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg

Dagkampioen Kerzelare 2016
Jessie vd Vossenpoel

