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 , 10 juni 2019 
 
Onder het waakzaam oog van de heren J.Seynaeve en H. 
Ruisch werden er dit jaar 58 dieren gekeurd. 
Bij de bokken kon de laureaat van vorig jaar, Galant vh 
Heieinde, opnieuw stunten. Bij de geiten  ging de grootste 
trofee naar Nieneke vd Vossenpoel. Als je weet dat zij de 
dochter is van Jessie vd Vossenpoel en Nandje vh  Rooiveld 
gaat er wellicht een  belletje rinkelen. Moeder Jessie werd 
hier maar liefst 5 jaar na elkaar dagkampioen. Ook dit jaar 
deed ze mee aan de kampioenschappen met haar kampioens-
titel bij de oudere geiten. Opmerkelijk dat haar andere doch-
ter, Luna vd Vossenpoel in deze categorie oudere geiten de 
reserve-titel pakte. Nieneke is reeds de tweede Jessie-dochter 
die het tot dagkampioen schopt. Vorig jaar werd Kelly vd 
Vossenpoel reeds dagkampioen in Waasmunster. Een foklijn 
om te koesteren, iets dat Albert Billen maar al te goed weet !

Igor en Izzy vh  
Heieinde, 
Kampioen en reserve bij 
de boklammeren 

Topolino ST vh Tur-
keyenhof en Koen vd 
Wolfhaag, 
bij de jeugdbokken 

Koen vd Wolfhaag was de nationaal kampioen van België en Nederland in 2018. In Kerze-
lare werd hij verslagen door Topolino ST vh Turkeyenhof. Bij volwassen bokken gaat de 
aandacht echter meer naar de productie. Bij de geitlammeren werden Oliene vd Vossenpoel 
en  Ineke vd Steenblookhoeve de kampioenen. En jawel, beiden afstammelingen van Koen 
vd Wolfhaag. 

Oliene vd Vossenpoel en Ineke 
vd Steenblookhoeve bij de geit-
lammeren 

Nieneke vd Vossenpoel en Hoog-
heid vh Heieinde bij de jeugd-
geiten 

Model 13 vh Abdijbos en Lente 
vd Remskeshoeve bij de jongere 
geiten 

Jessie vd Vossenpoel en Luna 
vd Vossenpoel bij de oudere gei-
ten 

Bij de geitlammeren was er ook een 1A weggelegd voor Indra vd Steenblookhoeve en Im-
ke vh Heieinde. Hope vd Steenblookhoeve pakte een 1A bij de jeugdgeiten. 
Met wat minder dieren werd deze 17de editie toch een succes en werd het een uiterst ge-
zellige hobbydag. Dank aan de organisatie van deze dag. 
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