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 In Kerzelare is het opnieuw BIN-

GO voor Lowietje vh Rooiveld en 

Jessie vd Vossenpoel 



Verslag Kerselare 2015 

Maandag 25 mei was dit jaar de datum van de eerste BDO keuring van het jaar. Traditiegtrouw was de 

plaats van afspraak manège Kerselare in Oudenaarde. Dit jaar met een facelift: Het bestuursduo Johan en 

Dirk had nieuwe hokken in elkaar gebokst waaraan de geiten op een makkelijke manier konden vastge-

maakt worden. Gedaan met geiten in-en uit hokken te heffen en ook gedaan met de toch wat aftandse 

koord! Hierdoor werd de ring ook een stuk groter en kreeg de hele organisatie een modernere look.                          

Keurmeesters vandaag waren Johan Seynhaeve en zijn Nederlandse collega Edwin De vos die er een auto-

rit van 3 uurtjes en half voor overhad om onze geiten te komen keuren!      

Het aantal dieren was in vergelijking met vorig jaar ongeveer hetzelfde gebleven, dit ondanks dat er een 

paar inzenders dit jaar verontschuldigd zijn. 

 

Traditiegetrouw werd er begonnen met de boklammeren in de eerste mooi aflopende rubriek werd de kop 

getrokken door Lowietje vh Rooiveld (v:Elmardo vd Lange Weide) een bokje dat mooi in balans was met 

mooie verhoudingen en een fraai halsje. Rubriek 2 werd terug een prooi voor een Rooiveld bok,Lewis vh 

Rooiveld (Elmardo vd Lange Weide),een kopnummer met een mooie show en mooi vast gebouwd. Ru-

briek 3 was een rubriek met een mooi typisch en compleet sterk kopnummer,de zwarte Kobe vd Vossen-

poel (Genaro vd Wolfhaag).   

Kampioen werd Lowietje vh Rooiveld,zijn 1b Da Silva’s Grandeur vd Elsenburg(Casa Rosa’s Grandeur vd 

Elsenburg) paste het mooist bij hem en werd Reserve Kampioen. 

 

Bij de jeugdbokken was er één rubriek met 4 bokken aanwezig. Winnaar en automatisch Kampioen jeugd-

bok werd Daro vd Steenblookhoeve (Charlo vh Knabbelhöfke),een mooi kopnr met mooie verhoudingen. 

Zijn secondant en Reserve Kampioen werd de zwarte contra stippel Genaro vd Wolfhaag (Casa Rosa’s 

Grandeur vd Elsenburg) mooi van type maar ook iets minder soepel. 

 

Eén jongere bok en dus ook de kampioen Camil vh Heieinde (Dorus vd Pijpjes),een bok met mooie ver-

houdingen en een mooi type. 

 

Ook maar 1 oudere bok vandaag,de welbekende Admiraal vh Heieinde (Aron vd Wolfhaag)een bok met 

een heel mooi totaalbeeld en een nog veel jeugd. Hij werd dus Kampioen Oudere Bok. 

 

Dan volgde de eerste rubriek geitlammeren,een mooie rubriek met aflopende kwaliteit. Op kop kwam Lot-

te vh Rooiveld (Elmardo vd Lange Weide) dit dankzij een beste show en mooie verhoudingen.  

De volgende mooie rubriek geitlammetjes werd gewonnen door Baukje vd Klimop (Topolino 83 vh Tur-

keyenhof) een geitje met een fraai totaalbeeld.  

De 3de rubriek werd omschreven als een hele mooie rubriek,ook hier ging de overwinning naar een lamme-

tje van stal de Klimop namelijk Bente, een Grandioos vd Wolfhaag dochter. Ze werd omschreven als een 

mooi belijnd diertje met veel souplesse en een mooi halsje. 

De volgende rubriek was een gewone rubriek, het lammetje dat de kop trok werd omschreven als een lam-

metje met een mooie gepaste rijpheid namelijk Karolien vd Vossenpoel (Casa Rosa’s Grandeur vd Elsen-

burg).  

Hierna kregen we een mooie aflopende rubriek,kopnummer hier was Clara 173 vd Paepenbroekse Hoeve 

(Daan vh Knabbelhöfke). Een mooi belijnd diertje met een heel mooi voorhandje.  

Rubriek 12 was de laatste rubriek geitlammetjes, ook dit was weer een mooi aflopende rubriek met als win-

nares Kathy vd Vossenpoel (Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg). Het geitje met de mooiste show en ver-

houdingen en met de mooiste vrouwelijke vormen. 

Het was geen sinecure om hier de kampioen en reserve kampioen uit te kiezen maar toch lukte het! Kampi-

oen Kathy vd Vossenpoel, haar Reserve Kampioene werd Lotte vh Rooiveld. 



De eerste rubriek jeugdgeiten was een wat gevarieerde rubriek met geitjes van verschillende types. Overtui-

gend winnares werd de zwarte Kaat vh Rooiveld (Aron vd Wolfhaag), het geitje met de mooiste voorhand 

en hals.  

Ook in de volgende rubriek ging de overwinning naar een zwart geitje: Jolien vd Vossenpoel (Charlo vh 

Knabbelhöfke) een geit met een heel mooi totaalbeeld.  

De laatste rubriek jeugdgeiten was een mooie aflopende rubriek waar souplesse voorop kwam in de vorm 

van de goed in elkaar zittende mooi belijnde Jessie vd Vossenpoel (Charlo vh Knabbelhöfke)  

De Kampioene bij de jeugdgeiten werd Jessie vd Vossenpoel. De reserve Kampioene werd Kaat vh Rooi-

veld. 

 

Slechts één rubriek jongere geiten,wel ééntje met mooie aflopende kwaliteit. Op kop en automatisch de 

Kampioene werd Ilsa vd Vossenpoel (Elia vd Wolfhaag) een geitje dat goed gebouwd en mooi in elkaar 

zit. Haar 1b en de Reserve Kampioene werd Charlot vh Heieinde (Bill vd Wolfhaag) een geitje met meer 

luxe maar net iets minder lengte dan de Kampioene. 

 

De eerste rubriek oudere geiten werd gewonnen door de meest correcte geit en dat was Model 5 vh Abdij-

bos (Pollux vh Kastelendorp).  

De 2de rubriek oudere geiten viel ten prooi aan Agnes vh Knabbelhöfke (Topline 15 vh Stapel-

broek).Agnes had nog het meeste jeugd in haar rubriek.  

Uit deze 2 rubriekswinnaressen koos de jury eerst de Kampioene. De gelukkige hier werd Model 5 vh Ab-

dijbos. Toen haar 1b in de rubriek de ring binnenkwam, werd toch Clara 147 vd Paepenbroekse Hoeve 

(Quality vd Loarikshoeve) de reserve kampioene,een geitje met heel veel jeugd. 

 

Afsluiten werd er gedaan met volgens de keurmeesters de climax van de dag,een kleine maar hele beste 

rubriek veterane geiten Het was dus niet makkelijk om deze dieren in de juiste volgorde te plaatsen maar 

uiteindelijk lukte het toch, winnares werd Angelique vd Wolfhaag (Ties vd Barbanessahoeve),zij had de 

mooiste uitstraling en de beste show. Ze werd automatisch de Kampioene. Haar 1b en automatisch dus ook 

de Reserve Kampioene werd Femke vh Rooiveld (BZN 45 vd Marpolle). Zij was nog best belijnd en had 

een fraai halsje. 

 

Dan restte er alleen nog de verkiezing van de mooiste bok en geit van Kerselare 2015. Bij de bokken kozen 

de juryleden het boklam Lowietje van het Rooiveld tot Dagkampioen. Bij de geiten werd Jessie van de 

Vossenpoel de Dagkampioene. 

Proficiat aan de fokkers en eigenaars van deze dieren, Chris Mertens en Albert Billen ! 

Dank aan de keurmeesters van dienst, J.Seynaeve en E.Devos 

De volledige uitslagen van de keuring van Kerzelare kan u vinden op de website van de BDO onder 

het kopje ‘activiteiten’  bij ‘uitslagen’. 

 

 

Kampioen boklam: 

Lowietje vh  

Rooiveld 

Reserve: 

Dasilva’s gran-

deur vd Elsen-

burg 



 Kampioen jeugdbok: 

Daro vd Steenblookhoeve 

Reserve: 

Genaro vd Wolfhaag 

Kampioen jongere bok: 

Camil vh Heieinde 

Kampioen oudere bok: 

Admiraal vh Heieinde 

Kampioen geitlam: 

Kathy vd Vossenpoel 

Reserve: 

Lotte vh Rooiveld 

Kampioen jeugdgeit: 

Jessie vd Vossenpoel 

Reserve: 

Kaat vh Rooiveld 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden: 

We melden u het overlijden van Guido Gielen. Guido was jarenlang bestuurslid en keurmeester van onze 

vereniging, alsook van de NFD. Hij is ook één van de auteurs van ‘de standaard’, een basisdocument voor 

de geitenhouders. 

 

Leusden 6 juni 2015 

 

Enkele van onze Belgische fokkers trokken met succes voor de kampioenschappen naar Leusden in Neder-

land. Marco Groosemans werd ook daar reserve-kampioen bij de jeugdbokken met Daro vd Steenblook-

hoeve. Meteen een derde succes op rij voor deze Charlo vh Knabbelhofke-zoon uit Dagmar vd Wolfhaag. 

Luc Dumortier werd er reserve-kampioen bij de jongere geiten met Lissa 97 vh Turkeyenhof. 

Een dubbel succes kwam er voor Dimitri Meiresonne die de oudere generatie domineerde met z’n 2 model-

len. Model 3 vh Abdijbos werd kampioen en stalgenote Model 5 vh Abdijbos werd reserve-kampioen. 

Er waren nog mooie 1A noteringen voor  Albert Billen met z’n lammeren Kathy en  Karolien vd Vossen-

poel en jeugdgeit Jessie vd Vossenpoel. Eveneens  voor geitlam Melissa 88 vh Turkeyenhof en jeugdgeit 

Melissa 85 vh Turkeyenhof van Luc Dumortier. 

Kampioen jongere geit: 

Ilsa vd Vossenpoel 

Reserve: 

Charlot vh Heieinde 

Kampioen oudere geit: 

Model 5 vh Abdijbos 

Reserve: 

Clara 147 vd Paepenbroek-

se hoeve 

Kampioen veterane geit: 

Angelique vd Wolfhaag 

Reserve: 

Femke vh Rooiveld 



Agenda keuringen: 

 

-4 juli 2015 Vries :NFD-organisatie 10 uur 

-18 juli 2015 Alken: BDV-organisatie: Belgische nationale (sluiting inschrijvingen 5 juli 2015) 10 uur 

-8 aug 2015 Leusden: bokkendag: 10 uur: NFD-organisatie 

-22 aug 2015 Vosselare: BDO-organisatie:10 uur 

-5 sept 2015 Leusden: Nederlandse geitennationale 9uur30 NFD-organisatie 

 

Oproep: 

   

Er zijn nog enkele leden die geen email-adres nalieten. Indien u dit even doorspeelt aan Danny Borry kan u 

als lid de nieuwsbrieven ontvangen in uw mailbox. Gelieve eveneens een eventueel nieuw mail-adres door 

te geven. 

 

 EERSTE BDO-KEURING IN VOSSELARE 

                  Zaterdag 22 augustus 2015 

                       Aanvang 10 uur 

 

Adres  Manège  Hof Ter Couter 

            Kouterstraat 8 

            Vosselare (bij Nevele) 

 

Keurmeesters: C.Plomp en E.Devos 

 

-Voor alle leden BDO of NFD 

-Dieren geboren voor 1 juni 2015 en geregistreerd 

-Inschrijven voor 10 augustus 2015 

-Inschrijven via formulieren keuring (te vinden op de website) 

-Inschrijven bij Dirk Dumeez via mail:dirk.dumeez@skynet.be 

 Of Keppestraat 120b 9320 Erembodegem 

 

 Tarieven: 

-inschrijvingsgeld per dier 3,5 euro 

-catalogus 4 euro 

Tentoonstelling: 

-Op aanvraag is het eveneens mogelijk om uw dieren ten-

toon te stellen. 

Foto’s:  

-Na de bekendmaking van de dagkampioenen zullen er  

foto’s gemaakt worden van de kampioenen en reserve-

kampioenen. 

 

                         Van harte welkom !!! 


