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Lammerendag van 2 mei 2015 



Stallendag naar Centraal Nederland 

21 maart 2015 

Na een aantal jaar geen stallendag te hebben georganiseerd, 

heeft BDO opnieuw deze activiteit op de kalender gezet. De 

tijden van grote groepen geitenfokkers die met een afgehuurde 

bus op bezoek komen, zijn helemaal voorbij en dit resulteerde in 

een select groepje van 8 mensen, mooi verdeeld over twee  

auto’s. Via verschillende tussenstops (om meer mensen op te 

halen) was het uiteindelijk de bedoeling om bij de eerste stal om 

tien uur aan te komen. Geert Rems, chauffeur van dienst in één 

van de twee wagens, had wat problemen met het vinden van het 

juiste adres, maar kwam toch nog stipt om tien uur aan. Onder-

tussen was het academisch kwartiertje al volop aan de gang. 

Verder geen problemen of misrekeningen op de weg die dag.  

Of moest de grootste misrekening voor mezelf nog komen? Ik 

had namelijk geaccepteerd dat ik het verslag van dit dagje zou 

maken. Ja hoor, ik zag hem(Geert R.) al binnenkomen met een 

schriftje in de hand, bij onze eerste stopplaats bij Peter Derks. 

Verdacht was dat hij geen balpen bij zich had, dus hij was niet 

van plan om het zelf allemaal te gaan opschrijven en dan heeft 

natuurlijk de jongste van de hoop het zitten. Ik mocht het ver-

slagje schrijven. Ik zei dat ik geen schriftje nodig had en dat ik 

het allemaal wel zo zou onthouden, maar na zo een dag waarop 

je zoveel te zien krijgt, viel dit toch nog wel best tegen… 

 

Opvallend aan dit stallenbezoek was toch wel de sterke aanwe-

zigheid van de bokken en op elke plaats kregen we zelfs een 

volwassen bok te zien. In de eerste stal was dit Only One vd 

Lange Weide, een bok die voor velen toch wel een onbekende 

naam was, maar het vorig jaar zeker niet slecht had gedaan op 

de keuringen. We onthouden van hem o.a. een 1B-plaats op de 

bokkendag en de Openshow in Leusden, dan hebben we het 

toch over geen slecht bokje, hé. Een bok die echt wel luxe is en 

bij Peter ook voor enkele lammetjes had gezorgd. Verder had hij 

nog lammeren van Nero 150 vd Paepenbroekse Hoeve en El-

mardo vd Lange Weide. Iedereen was het er wel mee eens: Pe-

ter mocht zeker niet klagen over zijn lammeren! 

Toen zaten we al achter op het geplande schema, maar wat 

smaakten die versnaperingen toch ook bij die koffie. Op naar 

Peter Kerkhof, een goed halfuurtje verder. 

Peter Kerkhof toonde ons trots zijn stal met zéér degelijke die-

ren. De meeste moederdieren stammen af van topstal de Wolf-

haag en Astrid vh Weyerhof. Hij had voor het tweede jaar op rij 

veel geiten laten dekken door Charlo vh Knabbelhofke. Jammer 

genoeg wilden de lammetjes zich nu nog niet tonen… als ze 

zich maar tonen op de keuringen! Dan showde Peter zijn jeugd-

bokken: Wout en Wesley. Die laatste werd resoluut als de betere 

bevonden van zijn halfbroer. Ook haalde hij nog een prachtig 

jeugdgeitje van stal. Spijtig van het koude en natte weer anders 

hadden de lammetjes zich in de wei zeker mooi laten zien! Een 

opmerking die ik te horen kreeg en waar wel een zekere waar-

heid inzat is de volgende: het is veel te vroeg om nu al naar die 

kleine lammetjes te gaan kijken, we verwachten met ons allen 

veel te veel van die kleine spruitjes.  

Nu was het niet ver meer naar Emiel vd Weijer. De twee 

dieren waarvan we hem allemaal kennen (Sunny Boy 3 v. Bad 

Boekelo en Brian vd Wolfhaag) waren niet meer aanwezig. Er 

waren wel nog voldoende andere bokken aanwezig, die hij 

aan ons één voor één liet zien. Ook Elmardo vd Lange Weide, 

die volop was ingezet in de stal van Chris Mertens, één van de 

8 medereizigers van onze groep werd geshowd. Ook hier liet 

het weer niet toe om de geiten even buiten te bewonderen… 

dan maar rap naar warmere oorden. Mochten we toen wel niet 

plaats nemen aan een tafel waar er wel heel wat lekker eten op 

werd geserveerd: hamburgers en satétjes van op de barbecue 

en ook nog broodjes. Er werd uitgebreid gegeten, maar ook 

uitgebreid gepraat. De sfeer werd ervaren als gezellig en door 

het kleine groepje was het ook zeker niet te druk. Geitenfok-

ken blijft wel nog steeds een mannenbezigheid want er was 

amper één vrouw in ons gezelschap te vinden. Zijn er dan 

geen vrouwelijke dwerggeitenfokkers???  

 

Dan was het nog een groot halfuurtje rijden naar ons volgende 

en laatste adres. Bij de familie Fransen werden we hartelijk 

ontvangen en gingen we meteen naar de geiten kijken. Zij 

houden hun geiten in een bindstal. Een type stal wat je niet 

zoveel ziet. Zij hadden het overgenomen van Wilfried De 

Meester en het bevalt hen erg goed want vroeger hadden ze 

ook boxen, maar die gebruiken ze nu alleen maar voor bokken 

in onder te brengen en een paar geiten. Het stalklimaat was 

uiterst aangenaam (er viel ook veel licht binnen) en het was 

een plezier op rond te kijken in deze stal. Mario gaf bij al z’n 

geiten een klein woordje uitleg en terwijl hij sprak, viel echt 

goed op hoe fanatiek hij er mee bezig is. Maar is bijna niet 

iedereen er tegenwoordig erg fanatiek mee bezig?? Bij Ijssel-

land Ramona zat er maar één geitlammetje, maar we werden 

er precies allemaal een beetje stiller van, wat een aparte ver-

schijning was dit. Het weer was ondertussen wat beter gewor-

den en de lammetjes konden zich tonen op het koertje voor de 

stal. Vooral de luxe in de Carlo 38 vh Hazeldonk lammeren 

viel op. Mario was trouwens zéér tevreden van zijn fokkerij.   

In de woonkamer werd er nog wat bijgepraat en tegen half-

acht namen we afscheid van onze gastheren -en vrouw. 

Meteen ook van onze andere reisgezellen die richting Brabant 

vertrokken en van Peter Derks die ons de ganse dag begeleid 

had (waarvoor onze dank).  

 

De regio Centraal Nederland ligt niet dicht gezaaid van de 

geitenstallen en daarom leek op het eerste zich (maar) vier 

stallen een beetje weinig. Achteraf gezien was dit één van de 

grootste pluspunten van deze dag want zo kon er bij iedere 

fokker genoeg tijd genomen worden om uitgebreid de dieren 

te aanschouwen en wat bij te praten. Zo was de vele moeite 

die de fokkers hadden genomen niet voor niks geweest.  

Op de terugweg werd alles nog eens goed nagepraat en werd 

er zelfs al gesproken om eventueel volgend jaar een twee-

daagse te gaan organiseren. Een weekend geiten kijken… 

welke mafketels doen dit nu? 

 

Maarten 



Stallenbezoek maart 2015 

Stal De Lange Weide (P.Derks) 

Stal ‘t Smelehofke (P.Kerkhof) 

Stal De Hazeldonk 

 (fam.Fransen) 

Stal Het Driehuukske (E.Vande Weijer) 



 

Belgisch Nationaal Kampioenschap 

Voor Dwerggeiten 
 

Een organisatie van de (B)elgische (D)werggeiten (V)rienden 
 

 

 

Zaterdag 18 juli om 10 uur te ALKEN 

 

In de Manege Allius, Rijdreef 33 

 
Juryleden 

De heren E.J.Regelink en H.Wiersma 

 

 

De keuring zal gehouden worden volgens de Nederlandse standaard. 

Deze show telt mee voor het jaarlijks prijskampioenschap van de NFD en BDO 

 

 

Inschrijvingsvoorwaarden : 

-Zowel NFD- als BDO- leden kunnen deelnemen. 

-De dieren moeten wel in het bezit zijn van een NFD- of BDO registratiekaart. 

-Zowel bokken als geiten moeten geboren zijn voor 1 mei 2015. 

-Inschrijvingsgeld van 4 euro per dier. 

-Catalogus 5 euro. 

 

De dieren zullen volgens leeftijd en geslacht ondergebracht worden in rubrieken. 

-Boklammeren, Jeugdbokken , Jongere Bokken en Oudere Bokken 

-Geitlammeren, Jeugd-, Jongere-, Oudere- en Veteranengeiten. 
 

Uit elk der rubrieken zal een kampioen en een reservekampioen worden verkozen, zij het dat in de rubrieken minimaal twee die-

ren aanwezig dienen te zijn. 

Per geslacht zal eveneens een Nationaal Dagkampioen verkozen worden. 

Een wisselbeker is voorzien voor het best zelfgefokte Belgisch boklam en geitlam. Deze wisselbeker komt definitief in handen 

van de Belgische fokker welke hem driemaal behaald heeft. 

 

 

Ingeschreven dieren kunnen gratis te koop aangeboden worden in de catalogus. 

 

 

 

Inschrijvingen dienen uiterlijk tegen 5 juli binnen te zijn bij : 

Danny Borry, Overheulestraat 148, 8560 Wevelgem – België. 

Tel. 0032-56402214 e-mail danny.borry@skynet.be 

Onder de middag zullen broodjes met kaas en hesp te bekomen zijn aan de prijs van  

1,5 euro per broodje. Op voorhand te bestellen aub, samen het inschrijvingsformulier. 

 

 

Op de foto’s de dagkampioenen van 2014 

Carlo 38 vd Hazeldonk 

Elfje vd Wolfhaag 

 

mailto:danny.borry@skynet.be


  

 

leden NFD kunnen eveneens deelnemen aan deze keuring 

 

 

Palmares dagkampioenen Kerselare: 

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 (zie foto’s) 

13e BDO DWERGGEITENSHOW TE KERZELARE 

OP PINKSTERMAANDAG 25 MEI 2015 
Welkom vanaf 10 uur         De Keuring begint om 11.00 uur 

 

Juryleden: De Heren Edwin DEVOS (Nederland) en Johan L SEYNAEVE (België) 

Ringmeester: De Heer Danny Borry 

 

Inschrijvingen:  

via de standaardformulieren  (website) 

Per mail of Post aan Dirk DUMEEZ, Keppestraat 120b 9320  Erembodegem 

of dirk.dumeez@skynet.be 

Uiterste datum van inschrijven: 20 mei ! 

 

Locatie: Manège Kerzelare, 

Kerzelare 102 te 9700 Oudenaarde 

Vanuit Aalst/Zottegem: via de N46 

Vanuit Brakel, via de N8 

 

HET BESTUUR BOUWDE SPLINTERNIEUWE, ZEER HANDIGE TENTOON-

STELLINGSHOKKEN 

VOOR HET TENTOONSTELLEN VAN UW DIEREN ! 
 

Blauwschimmel- of andere kleurenfokkers kunnen zich aanmelden om hun dieren 

tentoon te stellen. 

Wij voorzien dan de accomodatie! Graag een seintje aan Dirk Dumeez (053789 32 23) 



  

Lammerendag 2015: 
Het weer zat op 2 mei goed mee tijdens de lammerendag. Er kwamen in totaal 18 fokkers waarvan 12 met 

dieren. 

In een gemoedelijke sfeer werden de dieren beoordeeld en werden gezellige gesprekken gehouden. We 

konden eveneens enkele nieuwe gezichten opmerken. De tijd werd goed opgevuld en daardoor vergaten we 

zelfs een demonstratie toiletteren in te lassen. Zeker iets dat we in Kerselare nog kunnen opnemen op aan-

vraag.  

Jesseren 2015: 
Over enkele dagen is het zo ver en vindt de eerste keuring plaats in Jesseren. Iederéén van harte welkom. 

Er zijn 16 inzenders en 153 dieren ingeschreven. Er wordt gekeurd door de heren C.Plomp en M.Bosman. 

(P.Sibma die eerder werd vermeld kan niet aanwezig zijn.) 


