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Geslaagd weekendje Groningen en Drenthe 
was de opener van het nieuwe seizoen. 
 
Maar liefst 13 stallen werden bezocht in het weekend van 
14 en 15 april 2018. De Nederlanders zullen het geweten 
hebben dat ze 12 Belgen over de vloer kregen. Bij elk be-
zoek was de Belgische vlag voor de foto nooit ver weg. 
Langs deze weg willen we de gastvrije Nederlandse fok-
kers bedanken dat ze dit onvergetelijke weekend voor ons 
mogelijk maakten. Je kan het verslag van deze reis lezen in 
een volgende nieuwsbrief. Hier in deze nieuwsbrief vind je 
de uitnodigingen voor de lammerendag van zaterdag 28 
april, de keuring van Jesseren van12 mei en de keuring van 
Kerzelare van 21 mei . 

Dank aan de volgende stallen voor de ontvangst: de Alja-
hoeve, Exloosche landen, de Chevrettehoeve, de Joymar-
hoeve, Bouwerschap,’t Hoornke, de Corinahoeve, de Kik-
kert, Carpe Diem/Kuzemer, de Minorgast, het Oude Turf-
land, de Brinkstukken en het Langerak. 



Lammerendag 
Zaterdag 28 april 2018  

14 uur 
Voetemstraat 22 

Tildonk 
 

 
 
Voor leden BDO en NFD ZW-Nederland 
Alle sympathisanten zijn welkom om kennis  
te maken met het BDO-gebeuren. 
Vragen zullen met plezier beantwoord  
worden. 
 
 
Wees welkom ! 
 
Mogelijkheid tot parkeren, naast huisnummer 22 naar achter 
rijden.  
 
 
 
-Elk lid van BDO kan zich aanmelden met een aantal lammetjes. Bokjes en geitjes geboren in 2018 dus. 
Een BDO bestuurslid nodigt de aanwezigen één voor één uit hun lammetjes in de ring te brengen. We star-
ten met de boklammetjes. Fokker A brengt zijn boklammetjes in de ring (een afgesloten ruimte van onge-
veer 2.5 x 5 m. Hij mag zijn aanfok toelichten: eventueel de ouderdieren vermelden.  De omstaanders kun-
nen vragen stellen of een waardering voor een of ander dier uitspreken. Naarmate de conversatie vordert, 
kan fokker A (minder goede) dieren in de aangrenzende afgesloten ruimte plaatsen. Zodoende blijft het 
best geëvalueerde dier langst in de ring.  Fokker A zal zeker iets over zijn lammetjes hebben bijgeleerd. 
-Na fokker A brengt fokker B zijn boklammetjes in de ring... 
-Na de boklammeren doen we hetzelfde met de geitlammetjes. 
-Tot zover de lammerenbespreking per fokkerij! 
-Indien fokkers het wensen, kunnen ze nog dieren van verschillende eigenaars samen in de ring brengen, 
doch deze vergelijking levert geen 'titels' op, en is dus louter informatief. 
-De aanwezige juryleden kunnen hun kennis aanwenden om dieren en hun eigenschappen toe te lichten, 
doch ze zullen geen kwaliteitsrangorde uitspreken! 
 
Het ‘dwerggeitenvademecum’ zal verkrijgbaar zijn op deze dag. 
Vragen over het komende keuringsseizoen kunnen gesteld worden. 
Een ideale gelegenheid om in contact te komen met andere fokkers. 
 
Tot aanstaande zaterdag !  
Indien u met dieren komt graag een seintje ! 0494 603670 



ZUID WEST NEDERLAND 
Organiseert op zaterdag 12 mei 2018 om 10 uur 

 

OPEN SHOW IN BELGIE TE JESSEREN (BORGLOON) 
 

In manege BIEZENHOF – Broekstraat 82 JESSEREN 
Juryleden 

De heren Pieter Sibma en Hilko Wiersma. 
 

 

Inschrijvingsvoorwaarden: 
* Zowel NFD-leden als BDO-leden (éénmalig) kunnen inschrijven. 
* Alle dieren dienen in het bezit te zijn van een NFD- of BDO registratiekaart. 
* Enkel lammetjes geboren voor 12 februari kunnen ingeschreven worden. 
*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.  
-Inschrijvingen te versturen voor 03 mei 2018 naar: 
 Danny BORRY, Overheulestraat 148,  8560 Wevelgem – België. 
  Tel. 003256402214 – E-mail: Danny.borry@skynet.be 
 

PALMARES JESSEREN:  

2007:Twino vd Wolfhaag-Melissa 64 vh Turkeyenhof  

2008:Gigant vd Dwergjes-Sally vd Wolfhaag  

2009:Bill vd Wolfhaag-Sally vd Wolfhaag 

2010:Bill vd Wolfhaag-Agnes vd Wolfhaag  

2011:Cody vd Wolfhaag-Elodie vd Vossenpoel  

2012:Admiraal vh Heieinde-Rilca vh Abdijbos  

2013:Brian vd Wolfhaag-Elodie vd Vossenpoel  

2014:Camil vh Heieinde-Françoise vd Wolfhaag  

2015:Lowietje vh Rooiveld-Jessie vd Vossenpoel 

2016:Huntley vd Wolfhaag-Ilsa vd Vossenpoel 

2017:Wout vh Smelehofke-Jessie vd Vossepoel Dagkampioenen 2017 
 Jesseren 
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-Elk lid van BDO kan zich aanmelden met een aantal lammetjes. Bokjes en geitjes geboren in 2018 dus. 
Een BDO bestuurslid nodigt de aanwezigen één voor één uit hun lammetjes in de ring te brengen. We star-
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14e BDO DWERGGEITENKEURING  
TE KERZELARE 

OP PINKSTERMAANDAG 21 mei 2018 

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:  

Voor leden BDO/NFD via de standaardformulieren  
Per mail of Post aan Dirk DUMEEZ, Keppestraat 120b 9320 Erembodegem 

of dirk.dumeez@skynet.be 
Uiterste datum van inschrijven: 14 mei 2018 

 
 

Locatie: Manège Kerzelare, 
Kerzelare 102 te 9700 Oudenaarde 
Vanuit Aalst/Zottegem: via de N46 

        Vanuit Brakel, via de N8 
 

 
 
 
 
 

 
 
Palmares dagkampioenen Kerzelare:  
 
2006: Twino vd Wolfhaag-Coralie 8 vd Keppeblomme  
2007: Trikke vh Hemelveld-Sandy vh Alpinohof  
2008: Vito vd Wolfhaag-Coralie 8 vd Keppeblomme  
2009: Topolino 66 vh Turkeyenhof-Lissa 78 vh Turkeyenhof  
2010: Rick 15 of the white cottage-Felia vd Vossenpoel  
2011: Admiraal vh Heieinde-Emilie vd Remskeshoeve  
2012: Admiraal vh Heieinde-Bambi vd Wolfhaag  
2013: Admiraal vh Heieinde-Elodie vd Vossenpoel  
2014:Admiraal vh Heieinde-Jessie vd Vossenpoel  
2015:Lowietje vh Rooiveld-Jessie vd Vossenpoel  
2016:Casa Rosa’s Gr vd Elsenburg-Jessie vd Vossenpoel 
2017:Esmay’s Gr vd Elsenburg-Jessie vd Vossenpoel 

Dagkampioen Kerzelare 2017 
Esmay’s 2 Gr vd Elsenburg 

Dagkampioen Kerzelare 
2017 

Jessie vd Vossenpoel 


