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De regelmaat in 2018 of het clubkampioen-
schap BDO 2018 
 
Op zaterdag 15 december zullen de prijzen van het club-
kampioenschap uitgereikt worden op het ledenfeest in ‘De 
Groene Wilg’ in Erembodegem. Hiervoor werden de 3 
beste prestaties op de keuringen samengeteld. Alvast een 
overzicht in deze nieuwsbrief. 



Bij de veterane geiten gaat de beker naar M. Vanderven-
net. Zijn Model 3 vh Abdijbos werd kampioen in Jesse-
ren en Kerzelare. In Alken moest ze enkel de duimen leg-
gen tegen Melissa 77 vh Turkeyenhof van K.Van Nispen. 
Op de tweede plaats eindigt Shanice vd Roomberg, 
eveneens toebehorend aan M.Vandervennet. Proficiat ! 

Bij de oudere geiten liep ‘Jessie vd Vossenpoel’ opnieuw 
een topjaar. Ze werd maar liefst 3x kampioen en vooral 
haar dagkampioenschap in Kerzelare, waar ze na 5 jaar 
ongeslagen blijft, staat in ons geheugen geprent. Enkel in 
Waasmunster werd ze vooraf gegaan door haar dochter 
Kelly vd Vossenpoel, die in dit klassement op de 3de 
plaats eindigt. Gaf ze hier symbolisch de fakkel door ??? 
Charlot vh Heieinde staat hier op de tweede plaats. Deze 
geit van Freddy Raeymakers draait al jaren mee met een 
mooie regelmaat. Proficiat ! 

Bij de jongere generatie gaat de winst naar Heike vh Rei-
gershof, die zowel in Jesseren als in Kerzelare kampioene 
werd. Wellicht zal haar dagkampioenschap op de keuring 
in Leusden (Nederland) het meest bijblijven.  
Haar reseve wordt Lola vd Vossenpoel die in Jesseren en 
Waasmunster de reserve-titel kon pakken. Een derde 
plaats is weggelegd voor Kera vd Remskeshoeve die een 
mooie progressie boekte dit seizoen. Proficiat ! 

Bij de jeugdgeiten eindigen de zus-
jes uit Manoe vh Abdijbos, als kam-
pioen en reserve. Model 15 vh Ab-
dijbos sprokkelde het hoogst aantal 
punten met haar kampioenstitel in 
Kerzelare en 2 reserve-titels in Al-
ken en Waasmunster. Model 16 vh 
Abdijbos snoepte de titel van haar 
zus weg in Waasmunster. Model 16 
wordt op de hielen gezeten door 
Grandioos vh Heieinde met 2 reser-
ve-titels. Proficiat ! 
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Bij de geitlammeren gaat de overwinning naar Nieneke vd 
Vossenpoel. Deze dochter van Jessie vd Vossenpoel en 
Nandje vh Rooiveld, werd 3x kampioen: Jesseren-
Kerzelare en Waasmunster. De zusjes Hymke en Hermelien 
vh Heieinde behaalden evenveel punten, maar Hymke vh 
Heieinde werd kampioen in Jesseren, terwijl Hermelien 2 
reserve-titels wist te bemachtigen. Het zijn dochters van 
Esmay’s grandeur 2 vd Elsenburg uit Luna vd Vossenpoel.  
Deze Luna is ook weer een Jessie vd Vossenpoel-dochter, 
wat deze uitslag toch weer bijzonder speciaal maakt.  
Van vererving gesproken ! Proficiat ! 

Bij de oudere bokken toch wel een duidelijke dominantie. 
Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg werd 3x kampioen en 
1x reserve. Wanneer we naar zijn productie kijken vallen 
meteen Hymke en Hermelien vh Heieinde, Grandioos vh 
Heieinde, Nel en Nele vh Rooiveld, Galant vh Heieinde, 
Nolan en Nandje vh Rooiveld op. Een bok die ongetwijfeld 
zijn stempel heeft gedrukt in de dwerggeiten-fokkerij.  
Proficiat ! 

Eveneens bij de jeugdbokken een duidelijke dominantie. 
‘Zo vader, zo zoon’ is hier heus wel van toepassing. 
Galant vh Heieinde werd 4x kampioen, waarvan 2x een 
dagkampioenschap in Jesseren en Kerzelare. De andere 
ereplaatsen gingen naar Quichotte vh Hemelveld en Juul 
vd Wolfhaag. Uitkijken wordt het naar de productie van 
Galant. Hierin wordt hij misschien wat belemmerd door de 
genen van zijn vader die je toch al snel aantreft in de 
bloedlijnen. Een bokkenverdienste die zeker naar Freddy 
Raeymakers gaat. Proficiat ! 

Bij de boklammeren was de kwaliteit van Troubadour 12 
vh Abdijbos misschien wat vergeten, aangezien hij niet op 
het Belgisch kampioenschap aanwezig was. 3x kampioen 
kwam hem uiteindelijk toe waarvan 1 dagkampioenschap. 
Tijdens zijn afwezigheid verkeerde Koen vd Wolfhaag in 
topvorm. Hij pakte zowel de Belgische als de Nederlandse-
nationale titel. Proficiat ! 


