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Beste leden, 

In deze nieuwsbrief zullen we het uitvoerig hebben over de 

prijswinnaars van het clubkampioenschap. We blikken terug 

op een geslaagd keuringsseizoen 2015. Dit willen we zeker 

nog vieren met een mooie afsluiter op 28 november 2015 in 

Erembodegem met een ledenfeest. Ondertussen zijn de meeste 

geiten gedekt en hebben we op die manier ook reeds een oogje 

op het nieuwe seizoen. 



Clubkampioenschap 2015: Of zeg maar de regelmaat van het keuringsseizoen 

 

Voor dit BDO-klassement kwamen de keuringen van Jesseren, Kerzelare, Alken en Vosse-

laar in aanmerking. De 3 beste resultaten werden in verrekening gebracht. Bij een gelijk-

stand is het aantal deelnames doorslaggevend. Een dagkampioenschap is goed voor 10 pun-

ten, een kampioenschap 8 punten, een reserve-kampioenschap 7 punten, een 1A 6 punten, 

1B 5, 1C 4 punten en de overige eerste premies 3 punten. 

 

Boklammeren: 

 

1.Lowietje vh Rooiveld                        30 p    C.Mertens 

2.Dasilva’s Grandeur vd Elsenburg       18 p    J.Buyl 

3.Nero 155 vd Paepenbroekse Hoeve    15 p    F.Maris 

 

Jeugdbokken: 

 

1.Daro vd Steenblookhoeve                 26p    M.Grosemans 

2.Topolino 83 vh Turkeyenhof              15p     F.Raeymaekers 

3.Genaro vd Wolfhaag                           12p    D.Dumeez 

 

Jongere bokken: 

 

1.Camil vh Heieinde                             15p    F.Raeymaekers 

2.Erben vh ‘t Reigershof                          5p    A.Meiresonne 

 

Oudere bokken: 

 

1.Admiraal vh Heieinde                        24p   F.Raeymaekers 

 

 

 

 

 

Lowietje vh Rooiveld, de bruine zoon van Elmardo vd Lange Weide 

uit Jasmine vh Rooiveld werd dagkampioen in Jesseren, Kerzelare 

en Alken. Daro vd Steenblookhoeve, een product van Charlo vh 

Knabbelhofke en Dagmar vd Wolfhaag, liep steeds mee voor de kampioenschappen. In Vos-

selaar was het eindelijk raak voor hem. 

Camil vh Heieinde (Dorus vd Pijpjes-Bijoux vh Heieinde) en Admiraal vh Heieinde (Aron 

vd Wolfhaag-Lissa 78 vh Turkeynhof) moesten het dit seizoen wat afleggen tegen het jeug-

dige geweld, maar wisten toch weer veel punten te sprokkelen en dit levert hen wederom 

deze mooie titels op. 



Geitlammeren : 

 

1.Kathy vd Vossenpoel     20p    A.Billen 

2.Lotte vh Rooiveld            20p    C.Mertens 

3.Louise vh Rooiveld         19p    C.Mertens 

4.Bente vd Klimop             18p    J.Buyl 

5.Karolien vd Vossenpoel   17p   A.Billlen 
1 

2 3 4 

 

De kampioenstitel van Kathy vd Vossenpoel in Kerzelare heeft de doorslag gegeven voor 

het toekennen van de eerste plaats bij de geitlammeren. De top 4 pakten allen een kampi-

oenschap of een reserve-titel in hun categorie op de respectievelijke keuringen. 

Kathy vd Vossenpoel is de dochter van Casa Rosa’s Grandeur vd Elsenburg uit Jessie vd 

Vossenpoel. Deze Jessie stond vorig jaar eveneens op het hoogste schavotje in het clubkam-

pioenschap van 2014 en als jeugdgeit voert ze ook nu de lijst glansrijk aan. Een prestatie 

waar menig fokker van droomt. Haar stalgenootje, Karolien vd Vossenpoel assisteert haar 

op de 5de plek.  

De schitterende fokronde van C.Mertens valt ook hier op met een mooie 2de en 3de plaats. 

Bovendien viel Louise vh Rooiveld in haar rubriek op de Nederlandse nationale het meest 

op. Stalgenote Lotte vh Rooiveld had haar 2de plaats in België reeds opgeëist met 2 reser-

ve-kampioenschappen. Chris Mertens staat met 6 geitlammeren in de top 13 van 2015. Ge-

weldig toch ! 

Opmerkelijk is dat Clara 181 vd Paepenbroekse Hoeve op de 34ste plaats belandde doordat 

zij slechts aan 1 van de 4 keuringen deelnam. In Alken werd ze Belgisch kampioen en ver-

kozen tot best gefokt Belgisch lam 2015. Ze bevestigde wel haar kwaliteiten op de Neder-

landse nationale met een 1A.  Lissa 102 vh Turkeyenhof en Clara 176 vd Paepenbroekse 

Hoeve hielden hun beste prestatie voor het einde van het seizoen in Nederland. In deze lijst 

staan ze op plaats 8. Evenals Lies vh Rooiveld,1A in Nederland en in deze stand vind je 

haar op plaats 7. Samen met Baukje vd Klimop (plaats 6) en Clara 173 kunnen we toch stel-

len dat 2015 een sterke top 10 heeft opgeleverd. Er verschenen 60 Belgische geitlammeren 

in de keuringsringen. Dit is ook de reden dat we hier het meeste aandacht aan besteden. 

Hoopvol uitkijken nu hoe ze zullen uitgroeien tot jeugdgeiten.  



Jeugdgeiten: 
 

1.Jessie vd Vossenpoel    28p     A.Billen 

2.Jolien vd Vossenpoel     17p     A.Billen 

3.Kaat vh Rooiveld           14p    C.Mertens 

4.Kira vh Rooiveld           14p     C.Mertens 

5.Sexes vh Abdijbos         14p     D.Meiresonne 

 

Toch wel een duidelijke winnares bij de jeugdgeiten. Ze was goed voor 2 dagkampioen-

schappen in Jesseren en Kerzelare. Ook vorig jaar stond ze bovenaan de lijst met Sexes vh 

Abdijbos op de 2de plaats. Jessie is een bruine dochter van Charlo vh Knabbelhofke en 

Hanne vd Vossenpoel. Jolien vd Vossenpoel werd vorig jaar dagkampioen geitlam op de 

Nederlandse nationale en is de nummer 2 geworden van het Belgische clubkampioenschap 

als jeugdgeit. Kaat en Kira, de Aron vd Wolfhaag-dochters van C.Mertens bezetten de ere-

plaatsen 3 en 4. Opmerkelijk is zeker de nummer 6 bij de jeugdgeiten: Bieke vh Brielse Hof 

van D.Van den Abeele die verrassend kampioen werd in Vosselaar. 

 

Jongere geiten: 

 

1.Ilsa vd Vossenpoel                 22p   A.Billen 

2.Jasmine vh Rooiveld               18p   C.Mertens 

3.Melissa 81 vh Turkeyenhof     18p   L.Dumortier 

4.Charlot vh Heieinde                16p   F.Raeymaekers 

5.Lissa 97 vh Turkeyenhof        13p    L.Dumortier 

 

 

Ilsa vd Vossenpoel domineerde haar generatie bij de geitlammeren 2 jaar geleden. Als 

jeugdgeit liep ze wat minder in de kijker, maar als jongere geit is ze nu helemaal terug. 

Ze werd kampioen in Kerzelare en Vosselaar. Ook in Jesseren en Alken liep ze 1A. 

Ilsa is een Elia vd Wolfhaag-dochter en net als Jessie een dochter van Hanne vd Vossenpoel.  

Bovendien is zij de moeder van Jolien vd Vossenpoel. Dit zegt allemaal veel over de huidi-

ge bloedlijn van A.Billen. 

Jasmine vh Rooiveld is de moeder van Lowietje en Louise vh Rooiveld. Ze is bijzonder 

laag gesteld en kwam dit jaar sterk op de voorgrond op de keuringen. Hoogtepunt was zeker 

het Belgisch kampioenschap in Alken. Haar vader is Eduard vd Wolfhaag en haar moeder is 

Bernadette vh Rooiveld. Een origine die menig dwerggeitenfokker graag zal lezen na het 

veelvuldig inzetten van Lowietje vh Rooiveld voor de fokkerij. 

Melissa 81 vh Turkeyenhof werd reserve-kampioene in Jesseren en komt hier de 3de plaats 

opeisen. Charlot vh Heieinde blijft steeds in de voorste gelederen vertoeven en blijft de trots 

van F.Raeymaekers. Lissa 97 vh Turkeyenhof versterkt hier de vertegenwoordiging van 

L.Dumortier. 



Oudere geiten:  

 

1.Model 3 vh Abdijbos            20p   D.Meiresonne 

2.Model 5 vh Abdijbos            20p   D.Meiresonne 

3.Lissa 91 vh Turkeyenhof      15p   G.Bosmans 

4.Agnes vh Knabbelhofke       13p    F.Raeymaekers 

5.Lisa 93 vh Turkeyenhof        13p   L.Dumortier 

 

Model 3 vh Abdijbos blijft het doen. Net als vorig jaar eist ze de overwinning op in dit club-

kampioenschap. Ze is een dochter van Cody vd Wolfhaag uit Tanja vh Groene Weitje. Met 

de jaren krijgt ze steeds meer assistentie van haar stalgenote Model 5 die met de jaren 

steeds beter is gaan scoren. Model 3 werd reserve-kampioene in Jesseren en kampioen in 

Vosselaar. Model 5 liep dan weer vooraan op de catwalk van Kerzelare.  

Lissa 91 vh Turkeyenhof werd voor G.Bosmans reserve-kampioen in Vosselaar. 

 

Veterane geiten: 

 

1.Femke vh Rooiveld               21p   C.Mertens 

2.Angelique vd Wolfhaag          19p   A.Meiresonne   

3.Sonya vd Roomberg               18p   M.Vandervennet 

 

 

 

Femke vh Rooiveld werd dagkampioen in Vosselaar. Nadien kon ze nog reserve-kampioen 

worden op de Nederlandse nationale. Femke is een dochter van BZN 45 vd Marpolle uit 

Bernadette vh Rooiveld. In nieuwsbrief 8 werd ze uitvoerig voorgesteld. 

Angelique vd Wolfhaag, een Ofelia-dochter werd 2 jaar geleden terug aangekocht door 

A.Meiresonne. Ze liep een uitstekend keuringsjaar met kampioenschappen in Jesseren en 

Kerzelare. Met dochter Bessie vd Wolfhaag en nakomelingen heeft zij reeds een mooi nage-

slacht. 

Sonya vd Roomberg, de winnares van vorig jaar, is deze zomer helaas overleden. 

 

 

Wij willen de prijswinnaars van harte feliciteren, maar zeker ook alle deelnemers aan de 

keuringen en fokkers BDO. Het vraagt immers telkens een heel engagement van de eige-

naars om er voor te gaan. 

De eigenaars van de clubkampioenen 2015 zullen gehuldigd worden op de algemene leden-

bijeenkomst in Erembodegem op zaterdag 28 november 2015 vanaf 18 uur. Inschrijven hier-

voor kan nog steeds tot 15 november 2015. Zie ook nieuwsbrief 8 en de uitnodiging via 

mail. Van harte welkom !!! 


