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Belgische kampioenen 2018 zijn gekend: 
Koen vd Wolfhaag (A.Billen) en July vd 
Wolfhaag (fam. Vaessen) ! 



De Belgische Nationale op de Franse Feestdag.                    14 juli 2018 
Strijdtoneel in manège Alius te Alken. 

 

 
 
 
 
Foto ‘t Kimshof 
 

Nu al voor de vijftiende maal organiseerden de “Belgische Dwerggeiten Vrienden” onze Belgische  
Nationale. Een keuring waar we naar gewoonte ook meerdere Nederlandse vrienden fokkers mogen ver-
welkomen, dit jaar was dat niet anders wel in tegendeel. 
De opwarming van de aarde slaat ook in onze contreien genadeloos toe en daardoor genieten we nu al 
maandenlang van zeer droog weer en extreem hoge temperaturen. Hierdoor zijn zo goed als al onze  
diertjes op hun paasbest en ligt er geen haartje verkeerd. Heel natuurlijk, dan valt het toiletteren ook 
goed mee, een klein beetje bijwerken en klaar. 
In de manège had men het sproeisysteem overuren laten draaien zodat het stof zou blijven liggen en dat 
deed het dus ook. Bij mijn aankomst …..zoals altijd veel te vroeg natuurlijk, stonden er zelfs nog plassen 
en vreesde ik slijkvoetjes te gaan krijgen, maar bij de aftrap van de keuring was alles tip top in orde, een 
zeer mooie grote ring wachtte ons op. 
Druppelsgewijs begon iedereen binnen te lopen en werd het weer een gesleur van jewelste om tijdig 
klaar te zijn en éénieder te begroeten. Het meest keek ik uit naar het kunnen bedanken van Ronny  
Klaasen, van hem kreeg ik in de week voordien enkele muziek cd’s toegestuurd van een Belgisch groep-
je “The Blues Bones” topmuziek en helemaal mijn smaak, zo zie je maar tot wat wederzijdse geitenlief-
de kan leiden, nogmaals bedankt maat!  
Daar waren Johan en Evert Jan onze keurmeesters al, deze mensen hadden er al een lange reis vanuit het 
hoge noorden opzitten om zich van hun uitdagende taak te komen kwijten en dat deden ze achteraf  
gezien ook zeer naar behoren tot tevredenheid van de aanwezigen. 
Luc Dumortier sprak ons toe en hij had het terecht over de sportiviteit die we allen dienen aan de dag te 
leggen en het respect welks er dient te zijn voor elkaar en de keurmeesters die de al maar toenemende 
kwaliteit eervol juist trachten te plaatsen, het applaus welks hem hierna te beurt viel duidde erop dat er 
heel wat onder ons deze mening wegdroegen.  
Stipt om 10h gingen we van start met 137 dieren van 21 inzenders een heel mooi aantal. Krachtig en kor-
daat zoals altijd, riep de immer sympathieke ringmeester Danny Borry ons op.  

Ring 1 was een lastige rubriek boklammetjes met wisselende kwaliteit en moeilijk te plaatsen. 

Shanny’s Arendsoog vd Roomberg won het op onderdelen, heel mooi type en zijaanzicht, in 
stand toont hij zich minder maar in rondgang zeker wel, ook al zit er wat spanning op. 
Floris vd Wachthoeve  goed beenwerk en aansluiting, toch iets in de grond en te weinig halsleng-
te, maar heel correct op onderdelen en verhoudingen. 
Topolino 99 vh Turkeyenhof mooi zijaanzicht zeker in rondgang maar te enkel en plat, te weinig 
bokuitstraling en minimale breedte in de achterhand. 

Ring 2 was een goede rubriek boklammetjes met meer kwaliteit dan de vorige. 
Alwin vd Veldhoeve heel fraai in zijaanzicht en verhouding, uitstraling en luxe, mooie mannelij-
ke opdruk doch iets te zwaar en daardoor wat losser in de boeg. 
Kas vd Wolfhaag heel correct gebouwd met mooie bovenlijn, overgangen en schouders. 
Topolino ST 1 vh Turkeyenhof zeer fraai in rondgang en zijaanzicht, mooie voorhand en hals-
lengte, maar niet veel mannelijke opdruk. 
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Shanny’s Arendsoog vd Roomberg won het op onderdelen, heel mooi type en zijaanzicht, in 
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Alwin vd Veldhoeve heel fraai in zijaanzicht en verhouding, uitstraling en luxe, mooie mannelij-
ke opdruk doch iets te zwaar en daardoor wat losser in de boeg. 
Kas vd Wolfhaag heel correct gebouwd met mooie bovenlijn, overgangen en schouders. 
Topolino ST 1 vh Turkeyenhof zeer fraai in rondgang en zijaanzicht, mooie voorhand en hals-
lengte, maar niet veel mannelijke opdruk. 

Ring 3 was een makkelijk te plaatsen rubriek boklammetjes met een diertje duidelijk op kop. 
 Koen vd Wolfhaag  echt fraai bokkentype, stapt heel mooi door de ring, veel charme en uitstraling, 
net iets meer fijnheid in voorhand zou het helemaal afmaken. 
Lankeren A Tygo heel correct met weinig foutjes, mooi in verhouding, maar mist de uitstraling en 
fijnheid van de voorganger, is iets aan de ronde kant. 
Henk vd Steenblookhoeve laat iets meer beenlengte zien en vulling in de middenhand, het staartje 
doet ook wat afbreuk, maar stapt goed en heel mooi voorgebracht. 
                             
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ring 4 was een hele duidelijke rubriek jeugdbokken. 

Galant vh Heieinde hele fraaie jeugdbok, zeer attent en mannelijke opdruk, mooi zijaanzicht en 
bovenop gezien zie je een mooie welving in de ribben, mooie maat en hals, goed op de benen. Moet 
zeker niet breder of zwaarder in de voorhand. 

Hano vd Lange Weide minder mannelijkheid, minder ronding en iets meer been, maar wel heel cor-
rect. 
Nolan vh Rooiveld mooi aansprekend in zijaanzicht maar in aansluiting hals schouder wat minder, 
mist ook nog wat conditie. 
 

Ring 5 was een rubriek met twee dicht bij elkaar zittende fraaie jeugdbokken. Dit was een optelling van                                                          
plussen en minnen en een vergelijken aan de standaard. 

Quichotte vh Hemelveld won het op soepelheid, iets minder in belijning maar zeer mooie verhou-
dingen. 
Juul vd Wolfhaag  hele mooie belijning en aansluiting en zeer fraai kopje erop. Stapt echter moei-
lijk rond, iets kortere stap en wat te veel spanning. 
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ring 6 duidelijke rubriek jongere bokken met heel wat verschil. 
Esmay’s GR 2 vd Elsenburg heel correct in bouw met lang middenstuk, achterbenen in stand en ge-
bruik ervan zeer goed, mocht iets soepeler in voorbenen en sprekender in de kop. 
Iepke vd Wolfhaag  mooi in verhouding kop en hals, maar in achterhand te weinig breedte en be-
spiering, minder gebruik van de benen. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Koen vd Wolfhaag Lankeren A Tygo Topolino ST 1 vh Turkeyen-
hof 



Ring 7 twee beste oudere bokken maar heel duidelijk in plaatsing. 
Duncan vh Averheino een zeer statige “upstanding” bok, mooie belijning, spreekt zeer aan in 
rondgang met achteraan een mooie diepe stap, mocht vooraan iets meer souplesse tonen, lijkt 
daar wat houterig. 
Wout vh Smelehofke heel veel kwaliteit en aansluiting, maar zeer zwaar en al zeker in het voor-
front. 
 

Tot zover de bokken, in de kampioensringen werd de strijd beslecht in het voordeel van. 
Boklammeren: Koen vd Wolfhaag en Lankeren A Tygo   
Jeugdbokken: Galant vh Heieinde en Hano vd Lange Weide   
Jongere bokken: Esmay’s GR 2 Van De Elsenburg en Iepke vd Wolfhaag   
Oudere bokken: Duncan vh Averheino en Wout vh Smelehofke 
 

Topolino ST 1 vh Turkeyenhof ging vervolgens aan de haal met de prestigieuze titel van best eigen ge-
fokt Belgisch boklam. Kost aan Luc volgens Evert Jan een rondje aan de tap….. Dit bokje komt uit Me-
lissa 94 een zeer sterke moederlijn die me zeer genegen is omwille van Lissa 78 de moeder van den Ad-
miraal. Aron komt hierin ook mooi aan beide zijden terug en Carl, voor de Esmay’s GR 2 nazaten zit 
ook nog dichtbij……hmmmm eens overpeinzen wat ik hiermee allemaal kan….als het Luc past en voor 
‘t volgend jaar dan toch… 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galant vh Heieinde Hanno vd Lange Weide Esmay’s Gr 2 vd Elsenburg 

Iepke vd Wolfhaag Duncan vh Averheino Wout vh Smelehofke 



Ring 7 twee beste oudere bokken maar heel duidelijk in plaatsing. 
Duncan vh Averheino een zeer statige “upstanding” bok, mooie belijning, spreekt zeer aan in 
rondgang met achteraan een mooie diepe stap, mocht vooraan iets meer souplesse tonen, lijkt 
daar wat houterig. 
Wout vh Smelehofke heel veel kwaliteit en aansluiting, maar zeer zwaar en al zeker in het voor-
front. 
 

Tot zover de bokken, in de kampioensringen werd de strijd beslecht in het voordeel van. 
Boklammeren: Koen vd Wolfhaag en Lankeren A Tygo   
Jeugdbokken: Galant vh Heieinde en Hano vd Lange Weide   
Jongere bokken: Esmay’s GR 2 Van De Elsenburg en Iepke vd Wolfhaag   
Oudere bokken: Duncan vh Averheino en Wout vh Smelehofke 
 

Topolino ST 1 vh Turkeyenhof ging vervolgens aan de haal met de prestigieuze titel van best eigen ge-
fokt Belgisch boklam. Kost aan Luc volgens Evert Jan een rondje aan de tap….. Dit bokje komt uit Me-
lissa 94 een zeer sterke moederlijn die me zeer genegen is omwille van Lissa 78 de moeder van den Ad-
miraal. Aron komt hierin ook mooi aan beide zijden terug en Carl, voor de Esmay’s GR 2 nazaten zit 
ook nog dichtbij……hmmmm eens overpeinzen wat ik hiermee allemaal kan….als het Luc past en voor 
‘t volgend jaar dan toch… 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galant vh Heieinde Hanno vd Lange Weide Esmay’s Gr 2 vd Elsenburg 

Iepke vd Wolfhaag Duncan vh Averheino Wout vh Smelehofke 

Vervolgens de meisjes, 
 
Ring  8  een zeer goede rubriek  jongste geitlammetjes drie mooie diertjes met minimaal verschil. 

Neeltje vd Vossenpoel  heel correct, mooie overgangen, zeer vast en iets meer lammetje 
Kimberly vd Wolfhaag  bijzonder mooi zijaanzicht, zelfs een beetje fraaier in kop en lange hals, 
maar iets minder vast. 
Hope vd Steenblookhoeve mooi correct gebouwd, miste de constante show. 
 

Ring 9 was een zeer mooie rubriek jongste geitlammetjes met drie fraaie diertjes op deze plaatsen. 
Karina vd Wolfhaag  zeer mooi in belijning van voor naar achter, zeer fraai in verhoudingen, toont 
soms wat spanning. 
Karinka vd Wolfhaag  sluit hier perfect bij aan, verliest het enkel in een soms mindere show, ook 
hier zien we soms wat spanning. 
Heaven Van De Steenblookhoeve heel fraai en luxe in stand, mooi kruisje, in rondgang wat opge-
trokken in middenhand, mist wat vulling maar heeft zeker toekomst. 
 

Ring 10 was een goede rubriek jongste geitlammetjes met aflopende kwaliteit. 
Karin vd Wolfhaag  bijzonder fraai, luxe en uitstraling, mooi in overgang en zijaanzicht een mooie 
combinatie van goede dingen. 
Melissa 96 vh Turkeyenhof  uiterst correct en mooi vanboven, is zeer hard mogelijks zelfs iets te 
hard, mist hierdoor wat uitstraling. Odessa Van Het Rooiveld  zeer correct en kort van been,  mag 
iets meer front laten zien, trekt soms wat de grond in tijdens de rondgang, is in achterhand zelfs iets 
overbouwd. 

Ring 11 was een lastige rubriek jongste geitlammetjes vooral bij de eerste twee. 
Kato vd Wolfhaag pakte ons helemaal in met luxe, fijnheid en charme, zeer fraai in front, hals en 
kop, kruisje is iets minder afgewerkt en achterbeentjes zijn wat nauw. 
Kailey vh Grensdörpke is correcter in onderdelen en achterbenen dan de voorganger, maar gaf zich 
te weinig, daardoor ging het wat rommelen en verliest ze het op show. 
Lankeren A Thara hier ligt een breuklijntje, een stevig correct geitje maar heeft last de hals mooi te 
dragen, mist de luxe en krijgt een opmerking voor het gebruik van de achterbeentjes. 
 

Ring  12  was een rubriek  jongste geitlammetjes  die niet makkelijk te plaatsen was. 
Onah vh Rooiveld wat wisselend in de presentatie, maar zeer luxe en correct in de verhoudingen, 
toont nog net iets meer het echte lammetje. 
Metta vd Remskeshoeve een hele beste in kwaliteit en onderdelen, maar iets aan de royale kant. 
Nancy vd Vossenpoel correct maar iets minder in het lichaam en wat strakker. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Karin vd Wolfhaag Neeltje vd Vossenpoel 



Ring 13 een enorm goede rubriek oudste geitlammetjes met twee imponerende dieren op kop. 
Annemoon vd Veldhoeve laat het lammetje helemaal zien is constant in show en zeer impone-
rend in uitstraling. Mag wel iets sterker in de achterhand. 
Fresia Van De Wachthoeve heel veel uitstraling en maakt indruk in stand, duikt iets tijdens het 
rondgaan, heel compleet en mooi belijnd. Ook wel iets minder kracht in de achterbenen. 
Olimpia vh Rooiveld minder fijnheid en opdruk, zit wel zeer goed in elkaar en mooi in verhou-
dingen. 
 

Ring 14 was een goede rubriek oudste geitlammetjes met het kopduo zeer dicht bij elkaar. 
Lissa 109 vh Turkeyenhof zeer correct en mooi in bovenlijn. 
Olga vh Rooiveld afwerking in bovenlijn iets minder, maar zeer dicht bij de eerste. 
Katja vd Wolfhaag was wat rijkelijk en toonde minder het lammetje, bemerking op het kruis en 
staartdracht. 
 

Ring 15 was een hele lastige rubriek oudste geitlammetjes met drie uitlopende diertjes. 
Kathy vd Wolfhaag meest fundament en type, zeer stevig gebouwd en goed in overgangen, maar 
zeer royaal voor de leeftijd, toont hierdoor minder het lammetje. 
Hymke vh Heieinde in stand absoluut de fraaiste maar is wat platter en heeft minder kracht in de 
achterbenen. 
Opal vh Rooiveld mooi correct en aangesloten maar tijdens de rondgang duikt zij wat en komt de 
hals er minder mooi op. 
 

Ring 16 weer een hele goede rubriek oudste geitlammetjes met een bijzonder diertje op kop. 
Hermelien vh Heieinde echt een lammetje dat alles op een mooie manier combineert correct van 
bouw en verhoudingen, zeer fraai in zijaanzicht. 
Kara vd Keppeblomme aansluitend qua type met een mooi halsje, is heel soepel in beweging 
maar iets minder in totale kwaliteit. 
Jade v ‘t Reigershof verkoopt zich beter in rondgang dan in stand, is wel wat aan de royale kant 
voor een lam, maar heeft een mooie toekomst voor zich. 
 

Ring 17 was een eerder gewone rubriek oudste geitlammetjes. 
Janine 1 vd Kruisberg zowel in stand als in rondgang zeer aansprekend met een opmerking op 
kruis en staartdracht. 
Fien vd Wachthoeve een correct gebouwd geitje dat iets aan de royale kant is, mag wat meer fijn-
heid hebben en ook meer power tijdens het rondgaan. 
Oona Scott een diertje met zeer mooie verhoudingen, maar ook hier iets te royaal en vrouwelijk 
voor de jonge leeftijd. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Olimpia vh Rooiveld minder fijnheid en opdruk, zit wel zeer goed in elkaar en mooi in verhou-
dingen. 
 

Ring 14 was een goede rubriek oudste geitlammetjes met het kopduo zeer dicht bij elkaar. 
Lissa 109 vh Turkeyenhof zeer correct en mooi in bovenlijn. 
Olga vh Rooiveld afwerking in bovenlijn iets minder, maar zeer dicht bij de eerste. 
Katja vd Wolfhaag was wat rijkelijk en toonde minder het lammetje, bemerking op het kruis en 
staartdracht. 
 

Ring 15 was een hele lastige rubriek oudste geitlammetjes met drie uitlopende diertjes. 
Kathy vd Wolfhaag meest fundament en type, zeer stevig gebouwd en goed in overgangen, maar 
zeer royaal voor de leeftijd, toont hierdoor minder het lammetje. 
Hymke vh Heieinde in stand absoluut de fraaiste maar is wat platter en heeft minder kracht in de 
achterbenen. 
Opal vh Rooiveld mooi correct en aangesloten maar tijdens de rondgang duikt zij wat en komt de 
hals er minder mooi op. 
 

Ring 16 weer een hele goede rubriek oudste geitlammetjes met een bijzonder diertje op kop. 
Hermelien vh Heieinde echt een lammetje dat alles op een mooie manier combineert correct van 
bouw en verhoudingen, zeer fraai in zijaanzicht. 
Kara vd Keppeblomme aansluitend qua type met een mooi halsje, is heel soepel in beweging 
maar iets minder in totale kwaliteit. 
Jade v ‘t Reigershof verkoopt zich beter in rondgang dan in stand, is wel wat aan de royale kant 
voor een lam, maar heeft een mooie toekomst voor zich. 
 

Ring 17 was een eerder gewone rubriek oudste geitlammetjes. 
Janine 1 vd Kruisberg zowel in stand als in rondgang zeer aansprekend met een opmerking op 
kruis en staartdracht. 
Fien vd Wachthoeve een correct gebouwd geitje dat iets aan de royale kant is, mag wat meer fijn-
heid hebben en ook meer power tijdens het rondgaan. 
Oona Scott een diertje met zeer mooie verhoudingen, maar ook hier iets te royaal en vrouwelijk 
voor de jonge leeftijd. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Annemoon vd Wachthoeve Fresia vd Wachthoeve 

Na de geitlammetjes was het tijd om een middagpauze in te gelasten en de nodige voedingsstoffen tot ons 
en de geitjes te laten komen, de heren keurmeesters waren immers helemaal overdonderd geworden van 
zoveel kwaliteit, iets waarop zij al meermaals de nadruk hadden gelegd. Ondertussen waren ook mijn kin-
deren en kleinkinderen onverwacht gearriveerd en met leuke tekeningen en slogans hadden zij flink gesup-
porterd voor mij en mijn diertjes. Ze hadden zelfs belegde broodjes mee, waar ik in den morgenstond na-
tuurlijk geen tijd had voor gehad…of dacht ik toen heel even aan mijn lijn….Dat zette me dan weer even 
terug in de realiteit en met de voetjes daar waar ze horen te staan, beseffende wat een begenadigd geluksvo-
gel ik eigenlijk toch wel ben. Dank Danny voor de zeer mooie foto’s. Omstreeks 13h15 werden we door de 
heer Borry terug ten strijde geroepen om als eerste onze jeugdgeitjes op te kuisen en ten tonele te voeren. 
 
Ring 18 was een beste rubriek jeugdgeiten met drie uitlopende dieren. 

Jaira vd Wolfhaag zeer sprekend in kop en hals, mocht iets harder en het scheve staartje stoort ook 
wat. Model 18 vh Abdijbos zeer mooi in rondgang en show kon een beetje strakker in de bovenlijn 
en ook de staartdracht kon beter. Grandioos vh Heieinde heel mooi in de bovenbelijning, mocht iets 
meer vrouwelijkheid laten zien in het lichaam. 
 

Ring  19  was een hele mooie rubriek  jeugdgeiten met langzaam aflopende kwaliteit in welving. 
Jaantje vd Wolfhaag meest compleet en heel mooi type, maat en middenhand, luxe en veel vrouwe-
lijkheid. Mist de allerlaatste fijnheid en afwerking in kruis en staart. Nele vh Rooiveld enorm diepe 
stap, heel sierlijk in kop en hals, zeer mooi in de bovenbouw. Is wel wat minder gevuld en al iets 
meer benen. Nel vh Rooiveld zeker het mooiste geitje naar hoogtemaat toe maar een beetje strak in 
de middenhand en de halsaanzet vertoont een klein knikje. 
 

Ring 20 was een hele goede rubriek jeugdgeiten met een zeer fraai diertje op kop. 
July vd Wolfhaag heel mooi plaatje in zijaanzicht, zeer aansprekend in type, vooral in rondgang een 
zeer mooie bovenbelijning. Model 15 vh Abdijbos zeer mooi presenterend en vlot bewegend, bo-
venlijn is wel ietsjes overbouwd. Lankeren A Sifra zeer correct in zijaanzicht maar iets mindere be-
nen. 
 

Ring 21 een zeer goede rubriek prachtige jeugdgeiten met een onbetwist kopnummer. 
Model  16 vh Abdijbos  zeer compleet, sierlijk, luxueus en typisch geitje, fraai in beenlengte, show 
was wisselend van uitmuntend naar minder. 
Lissa 106 vh Turkeyenhof zeer mooie welving en jeugdopdruk, halsaanzet is iets minder vooral 
zichtbaar in rondgang. Lente vd Remskeshoeve heel fraai correct en compleet dier, het niet geven 
van melk maakt haar wat strakker en hierdoor mist ze de fijnheid. 
 

Ring 22 was een goede rubriek jeugdgeiten met twee koplopers dicht bij elkaar. 
Edelweis vd Wachthoeve heel attent gedrag en uitstraling met zeer mooie halsdracht. Model 13 vh 
Abdijbos heel veel jeugd en degelijkheid met een mooie show. Melissa 94 vh Turkeyenhof fantasti-
sche bovenbelijning en zijaanzicht, doch iets minder jeugduitstraling door het wat royaler zijn. 
 

 

 

July vd Wolfhaag Model 15 vh Abdijbos 



Ring 23 was een goede rubriek jongere geiten met een zeer overtuigende winnaar. 
Inge vd Wolfhaag hele fraaie verhoudingen, hele mooie show en hals met een perfecte belijning zo-
wel boven als onder. 
Lankeren A Ravette heel mooie verhoudingen en jeugdige opdruk, halsaanzet kon iets beter. 
Milly vh Rooiveld zeer mooi in stand en heel mooi van type, maar in rondgang wat loom en laat 
zich hierdoor onvoldoende zien. 
 

Ring 24 was een hele beste rubriek jongere geiten met een fantastisch kopnummer. 
Ineke vd Wolfhaag een plaatje in zijaanzicht die alles mooi weet te combineren, luxe fijnheid en 
kracht, zeer attent en goed in de bewegingen. 
Luna vd Vossenpoel zeer mooi in kop en halslengte, opmerking op kruis en staartdracht. 
Lana vd Vossenpoel correct dier met een opmerking op het kruis en staartdracht. 
 

Ring 25 was een goede rubriek jongere geiten dier met de mooiste verhoudingen op kop. 
Ilse vd Wolfhaag mooi front, welving en verhoudingen met een prachtige wigvorm. 
Heike v ‘t Reigershof heel mooi van maat en belijning, wel iets te gesloten met een beetje spanning. 
Kera vd Remskeshoeve zeer fraai type in stand met een goede welving, laat zich onregelmatig zien 
in de rondgang en mag de hals iets natuurlijker dragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ring 26 was een goede rubriek oudere geiten dier met meeste kwaliteit op kop. 
Hosanna Van De Wolfhaag heel mooi in zijaanzicht, bovenbelijning en overgangen. 
Celly vd Barbadoshoeve zeer fijn in kop en hals, zeer goede kwaliteit van beenwerk. 
Hesbaya vh Grensdörpke correct met mooie kenmerken en prachtig zijaanzicht. 
 

Ring 27 was een indrukwekkende rubriek oudere geiten met duidelijk kopnummer. 
Hannelore vd Wolfhaag heel jeugdig, mooie lijnen in zijaanzicht en heel mooi van verhoudingen 
maar voorklauwen staan wat ver open. 
Heaven vh Grensdörpke mooi in onderdelen jeugd en verhoudingen, zeer goed op de benen, zonde 
van de zeer onregelmatige presentatie. Kelly vd Vossenpoel mooie belijning doch de schoudertjes 
komen er wat uit, maar wat een zeer mooie rondgang en presentatie. 
 

Ring 28 was een hele goede rubriek oudere geiten met een fantastisch geitje op kop. 
Jessie vd Vossenpoel formidabele dwerggeit met alles erop en eraan, heel fraai front, heel mooi 
sprekende kop en heel attent gedrag. 
Brunella vd Barbadoshoeve kwaliteitsgeit met zeer mooie bovenlijn en lichaam, het scheve staartje 
deed wat afbreuk aan het geheel. 
Celissa vd Barbadoshoeve heel degelijk dier en temperamentvol tijdens de rondgang maar dan toont 
zij wel iets meer front. 

 

Inge vd Wolfhaag Ineke vd Wolfhaag 
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Ring 26 was een goede rubriek oudere geiten dier met meeste kwaliteit op kop. 
Hosanna Van De Wolfhaag heel mooi in zijaanzicht, bovenbelijning en overgangen. 
Celly vd Barbadoshoeve zeer fijn in kop en hals, zeer goede kwaliteit van beenwerk. 
Hesbaya vh Grensdörpke correct met mooie kenmerken en prachtig zijaanzicht. 
 

Ring 27 was een indrukwekkende rubriek oudere geiten met duidelijk kopnummer. 
Hannelore vd Wolfhaag heel jeugdig, mooie lijnen in zijaanzicht en heel mooi van verhoudingen 
maar voorklauwen staan wat ver open. 
Heaven vh Grensdörpke mooi in onderdelen jeugd en verhoudingen, zeer goed op de benen, zonde 
van de zeer onregelmatige presentatie. Kelly vd Vossenpoel mooie belijning doch de schoudertjes 
komen er wat uit, maar wat een zeer mooie rondgang en presentatie. 
 

Ring 28 was een hele goede rubriek oudere geiten met een fantastisch geitje op kop. 
Jessie vd Vossenpoel formidabele dwerggeit met alles erop en eraan, heel fraai front, heel mooi 
sprekende kop en heel attent gedrag. 
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Inge vd Wolfhaag Ineke vd Wolfhaag 

Ring 29 was een rubriek met vier prachtige veterane geiten dier met mooiste verhoudingen op kop. 
Melissa 77 vh Turkeyenhof zeer veel jeugdopdruk met mooie verhoudingen fraaie voorhand en 
uitstraling, toont wel wat spanning tijdens de rondgang. 
Model 3 vh Abdijbos heel correct dier en net voldoende belijnd, maar komt op dit moment wat 
stug over. 
Shanice vd Roomberg een dier met hele mooie aansluitingen, mocht wel wat natuurlijker rond-
stappen. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

En dat waren de Dames, in de kampioensringen werd de strijd beslecht in het voordeel van. 
Jongste geitlam: Karin vd Wolfhaag en Neeltje vd Vossenpoel  
Oudste geitlam: Annemoon vd Veldhoeve en Fresia vd Wachthoeve  
Jeugdgeit: July vd Wolfhaag en Model 16 vh Abdijbos  
Jongere geit: Inge vd Wolfhaag en Ineke vd Wolfhaag  
Oudere geit: Jessie vd Vossenpoel en Hosanna vd Wolfhaag  
Veterane geit: Melissa 77 vh Turkeyenhof en Model 3 vh Abdijbos  
 

Neeltje vd Vossenpoel trok het lakentje naar zich toe van best eigen gefokt Belgisch geitlammetje en dat 
tijdens haar allereerste optreden, onbevreesd en statig door de ring stappend….Gaat zij grootmoeder Jes-
sie achterna…. In elk geval geven moeder Lena, alsook de nestzusjes Lana en Luna, Lowietje dochters 
nota bene, het juiste door in hun vererving. 
 

Het Dagkampioenschap! 
 

Bij de heren ging het tussen Koen, Galant, Esmays GR 2 en Duncan. Alvorens Johan de winnaar bekend 
maakte vroeg hij nog en kreeg hij ook, een daverend applaus voor deze vier fantastische bokken. De oud-
jes lieten het wat afweten in dit laatste showmoment en legden Koentje geen haarbreed in de weg toen hij 
parmantig stappend deze trofee binnen rijfde. Albert Billen had dit begin het jaar toch weer fijn gezien 
toen hij de twee Francis zonen bij Emile en Marlinda ging wegkapen om deze magnifieke lijn ook in zijn 
stal te verankeren met: 

Koen van de Wolfhaag  
  

Bij de dames was er ondanks de gigantisch enorme kwaliteit en de zeer mooie opsomming die over elk 
van de vertegenwoordigers in deze ring was gemaakt, toch nog eentje die er bovenuitstak met het meeste 
ras, show en uitstraling, zo werd de onbetwiste koningin van de dag, de zwarte parel die steeds maar weer 
blijft bevestigen: 

July van de Wolfhaag 

Zo kwam er een eind aan een toch wel vermoeiende en zeer warme dag, die menigeen voldoening schonk 
en eenieder weer perspectieven gaf naar de toekomst toe. 

Onderweg naar huis hoorde ik via de radio dat de Rode Duivels de Brexit nog even fijntjes in de verf aan 
het zetten waren en ook dat deed zeer veel deugd…. 

 

Voor de “Belgische Dwerggeiten Vrienden”  
 Freddy  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Albert Billen pakt de fel begeerde titel: Nederlands nationaal dagkampioen boklam op de 
bokkendag in Leusden met Koen vd Wolfhaag !!! 

 

Jessie vd Vossenpoel Hosanna vd Wolfhaag Melissa 77 vh Turkeyenhof 

Model 3 vh Abdijbos 

Dank vanuit de BDO aan: 
 
-de Belgische Dwerggeiten Vrienden voor het opzet en de orga-
nisatie van deze Belgische nationale. 
 
-De keurmeesters Johan Van Ginkel en Evert-Jan Regelink voor 
de professionele beoordeling en hun bereidwilligheid . 
 
-de sponsor Uncle Ben’s en manège Allius Alken 
 

Met dank voor de jarenlange inzet… 
 
Vanuit het bestuur melden we het ontslag van mw. Christiane Vandevelde - 
Demeyer. Christiane was jarenlang bestuurslid van onze vereniging, en mis-
schien had zij wel de oudste geitenfokkerij van België. Om gezondheidsrede-
nen diende zij reeds enkele vergaderingen verontschuldigd te worden... 
Christiane wenst wel nog lid te willen blijven. 
 
Met dank aan de ganse familie Vandevelde voor de jarenlange inzet, wordt 
haar ontslag aanvaard.  We wensen Christiane nog veel plezier met haar geit-
jes!  

11 aug 2018 Leusden De Belgische kampioen, Koen vd Wolfhaag kon nu ook in 
Nederland nationaal kampioen worden. Na het kampioenschap van de oudste 
boklammeren kon hij het allerhoogste pakken voor fokkerij Vaessen en eige-
naar Albert Billen. Succes was er ook voor Galant vh Heieinde van Freddy 
Raeymakers die kampioen jeugdbokken werd. Bij de jongere bokken kon Fred-
dy nogmaals scoren met Esmay’s gr 2 vd Elsenburg met het reserve-
kampioenschap. Chris Mertens liep eveneens in de kijker met 2x een 1A,  
Orpheus en Oberon vh Rooiveld. Proficiat !!! 


