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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten van 

2015. Het stallenbezoek in Nederland staat reeds snel op de 

agenda. Met de start van de lente, op 21 maart trekken we er 

reeds op uit. De lammerendag van 2 mei 2015 zal dit jaar op een 

nieuwe locatie gehouden worden. Verder behouden we de reeds 

vertrouwde keuringen en gaan we van start met een nieuwe keu-

ring in Vosselare bij Nevele. 

We hopen van harte u spoedig te ontmoeten op één van deze ac-

tiviteiten.  

Om u te informeren over de BDO-club proberen we de website 

wat actueel te houden en zullen we u voor het 5de jaar op rij re-

gelmatig voorzien van een nieuwsbrief per mail. 

Het lidgeld (15 euro) voor 2015 dient dan weliswaar betaald te 

zijn . 

Neem dezer dagen tijdig contact op met de registrator in uw 

buurt om lammeren te laten schetsen, zodat ze opgenomen kun-

nen worden in het stamboekwezen. 

Tot binnenkort ! 



ZUID WEST NEDERLAND 
Organiseert op zaterdag 16 mei 2015 om 10 uur 

OPEN SHOW IN BELGIE TE JESSEREN (BORGLOON) 

 

In manege BIEZENHOF – Broekstraat 82 JESSEREN 

 

Inschrijvingsvoorwaarden: 

*Lammeren moeten geboren zijn voor 01 maart. 

* NFD-leden kunnen inschrijven. 

* Ook BDO-leden kunnen eenmalig inschrijven voor deze NFD-keuring. 

*Inschrijvingsgeld van 3,5 euro per dier. 

*Catalogus 4 euro. 

 

Bokken zullen onderverdeeld worden in boklammeren, jeugdbokken en oudste bokken 

Bij de geiten zijn bij voldoende concurrentie alle leeftijdscategorieën voorzien.  

 

Juryleden 

 

De heren Pieter Sibma en Cor Plomp. 
 

Inschrijvingen te versturen voor 01 mei 2015 naar: 

Danny BORRY, Overheulestraat 148,  8560 Wevelgem – België. 

Tel. 003256402214 – E-mail: Danny.borry@skynet.be 
 

De BDO organiseert op zaterdag 2 mei 2015 

Van 14 uur tot 17 uur 

een lammerendag 
 

-Iederéén is welkom (ook de nieuwkomers). 

-Breng jullie lammeren mee. Beurtelings worden de lammeren van een eigenaar getoond en besproken. 

-Dit is een erg gemoedelijke bijeenkomst zonder enige vorm van competitie. 

-Een leerrijke ervaring en misschien een springplank naar een keuring. 

-Mogelijkheid tot demonstratie ‘toiletage’ of voorbrengen voor een keuring. 

-Vanuit het bestuur hopen we van harte om eveneens enkele kleurfokkers te ontmoeten. Het kan  

  immers een gelegenheid zijn om met jullie in dialoog te gaan, zodat we kunnen aftasten hoe we   

  als club een meerwaarde voor de kleurfokkers kunnen bieden in de toekomst. 

-De lammerendag gaat door in de Voetemstraat 22 te Tildonk bij G.Bosmans. Er wordt een tent  

  geplaatst en er is voldoende parkeergelegenheid.  

-Graag een seintje op mail geert.bosmans2@telenet.be of via gsm 0494603670 voor 29 april 2015 

mailto:Danny.borry@skynet.be


De BDO organiseert op zaterdag 21 maart 2015  

Een stallenbezoek 
  

-De rondrit gaat door in Nederland. Op het programma staan de volgende stallen : 

     1.Stal ‘De Lange Weide’ van Peter Derks in Appeltern (aankomst 10:00 uur) 

     2.Stal ‘Het Smelehöfke’ van Peter Kerkhoff in Heijen (aankomst 12:00 uur) 

     3.Stal ‘Het Driehuukske’ van Emile vd Weyer in Oploo (aankomst 13:00 uur +lunch) 

     4.Stal ‘De Hazeldonk’ van fam.Franssen in Liessel (aankomst…) 

-Graag willen we nu reeds bedanken voor de gastvrijheid van deze fokkers. 

-Het opzet van deze dag gaat als volgt : We zouden op één of meerdere centrale plaatsen afspreken en  

  van daaruit samen een wagen delen. Per auto kan dan de prijs van de brandstof gedeeld worden door de    

  deelnemers. Vertrek 8:00 uur. 

-Alle leden zijn van harte welkom.  

-Voor een verdere praktische organisatie dient u zich op te geven bij Geert Rems 0494/219938 of via  

  mail geert.rems@telenet.be voor 14 maart 2015.  

-Wanneer alle inschrijvingen binnen zijn, zal er even uitgezocht worden op welke vertrekplaatsen er 

  verzameld kan worden. U wordt tijdig gecontacteerd met de definitieve planning. 

-Samen maken we er een leuk uitstapje van. 

Jaarprogramma activiteiten 2015:  
 

-21 maart 2015 : stallenbezoek in Nederland 

-2 mei 2015 : lammerendag in Tildonk 

-16 mei 2015: keuring in Jesseren o.l.v. Cor Plomp en Pieter Sibma 

-25 mei 2015: keuring in Kerselare o.l.v. Edwin Devos en Johan Seynaeve 

-18 juli 2015: keuring in Alken (Belgische Nationale) o.l.v. Hilko Wiersma en Evert-Jan Regelink 

-22 aug 2015: keuring in Vosselare o.l.v. Cor Plomp en Michiel Groot 

-najaar 2015 etentje leden: datum nog te bepalen 

-Nederlandse nationales: bokken 8 aug en geiten 5 sept 2015 telkens in Leusden 

Nieuws: 
-Op vraag van enkele leden zal er op de keuring van Kerselare een hekkensysteem komen om de dieren   

  aan vast te maken gedurende de keuring.      

-We verwelkomen Mandy Walckiers uit Merchtem en Johan De Maesschalck uit Sinaai als nieuwe  

  leden bij de BDO. Hopelijk kunnen we jullie spoedig eens ontmoeten. 

-Het bestuur NFD-vereniging Zuidwest-Nederland, die in het Belgische Jesseren de keuring organiseert,      

  liet ons weten dat leden BDO die voor het eerst willen deelnemen in Jesseren, dit voortaan kunnen      

  zonder lidmaatschap NFD. Bij een volgende deelname de volgende jaren zal wel een lidmaatschap  

  NFD vereist zijn. Toch even speciale dank hiervoor ! 

-Aangezien er een keuring is bij gekomen dient de puntenregeling voor het clubkampioenschap  

  aangepast te worden. Het clubkampioenschap is een puntenverdeling die over het ganse seizoen  

  loopt met een bekendmaking van de prijswinnaars in het najaar. AANPASSING: 

  ‘De 3 beste resultaten van een dier zullen in rekening gebracht worden voor de eindberekening.’ 

-Elke show op Belgisch grondgebied wordt eveneens open gesteld voor NFD-leden. 

-Nieuwe leden kunnen hun mailadres doorgeven om de nieuwsbrief te ontvangen. 



Kleurfokken ? 

Als club voor alle Belgische dwerggeitenfokkers  is het zeker niet de bedoeling om de soms gemeenzaam 

genoemde ‘kleurfokkers’  aan hun lot over te laten. 

Ons hoofddoel als club is steeds geweest om zo doelgericht mogelijk naar een zekere standaard te fokken . 

Dit had en heeft nog steeds voornamelijk te maken met de bouw en het voorkomen van het dier. Door en-

kel hierop de nadruk te leggen werd (jammer genoeg) het aspect kleur wat naar de achtergrond verdrongen. 

Veel kleuren of  vroeger veel voorkomende kleuraccenten werden hierdoor wat vergeten of als randver-

schijnsels beschouwd. Zelf denk ik met heinwee  aan de ‘meeloren’ waarvan er vroeger steeds enkele in 

mijn stal rondliepen. 

Gelukkig hebben een aantal  kleurfokkers de weg naar onze club gevonden. 

Dit gaf ook mij de kik om de kleurvererving of wat ervan wordt aangenomen eens van dichterbij te bekij-

ken. De publicaties uit vroegere NFD tijdschriften en  dwerggeitenboeken werden opgediept. 

Op internet werden de publicaties die hierop betrekking hebben uitgeplozen. 

Na enkele weken Amerikaanse, Zwitserse, Franse, Duitse sites af te speuren werd de onzekerheid over  

vroegere publicaties enkel groter. 

Veel van het gepubliceerde werd afgeleid van de erfelijkheid bij andere pelsdieren. Ook in het boekje van 

de heer Voskuil werd op het eind van zijn hoofdstukje over erfelijkheid vermeld dat deze stellingen werden 

afgeleid van andere pelsdieren. 

Hoe dan ook, een flinke uitdaging om hier verder op in te gaan. Een goede basis om aan kleurfokkerij te 

doen lijkt mij evident.  Het  momenteel beschikbare materiaal lijkt me zeker voor verbetering of aanvulling 

vatbaar. Het is steeds mogelijk dat ik een aantal duidelijker  werken hierover heb misgelopen.  Alle be-

schikbaar materiaal over kleurfokkerij is dan ook meer dan welkom.  Samen puzzelen kan ook leuk zijn. 

Om de kleurfokkerij wat in de kijker te zetten, wordt daarom aan de ‘kleurfokkers’ de mogelijkheid gebo-

den om enkele van hun dieren tentoon te stellen. Dit kan gebeuren op onze show te Kerselare of op de nieu-

we show in Vosselare. 

Graag aanmelden vooraf. 

Vanwege het bestuur , 

Dirk Dumeez 


