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Galant vh Heieinde en July vd Wolfhaag zijn 
de eerste triomfanten op keuring van Jesseren 

Galant vh Heieinde van Freddy Raeymakers 

July vd Wolfhaag van de familie Vaessen 



Bokken Jesseren:  
Een aangename verrassing bij het openen van de catalogus was het in Jesseren. Maar liefst 
34 bokken zouden er die dag verschijnen op de keuring. De laatste jaren viel dit soms wat te 
betreuren. Uiteindelijk zijn we reeds in de maand mei en in augustus is velen hun bokken-
keuze reeds gemaakt voor het volgende seizoen. Speculeren blijft de boodschap en in een 
ruim aanbod wordt het gewoon leuker, maar niet gemakkelijker. Bij de boklammeren ging 
de bekroning naar Troubadour 12 vh Abdijbos, een zoon uit Model 16 (Manoe vh Abdijbos) 
en Troubadour 8. Als reserve-kampioen werd Koen vd Wolfhaag, een zoon uit Francis vd 
Wolfhaag en Constantijn vh Averheino nar voor geschoven. Bij de jeugdbokken ging de 
winst naar Galant vh Heieinde en Theun fan it Butenlan. Navigator 22 vh Groene Weitje 
(nationaal kampioen) kon bij de jongere bokken winnen voor Esmay’s Grandeur 2 vd Elsen-
burg en Duncan vh Averheino bij de oudere bokken. De jeugdbok kon tenslotte het dagkam-
pioenschap opeisen. Proficiat aan al de kampioenen, maar misschien ook aan de bokken-
houders in het algemeen.  

Troubadour 12 vh Abdijbos Koen vd Wolfhaag 

Galant vh Heieinde Theun fan it Butenlan 
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Navigator 22 vh Groene Weitje 

Esmay’s Grandeur vd Elsenburg 

Duncan vh Averheino 

Uitslagen bokken Jesseren 2018: eerste 3 van elke rubriek 
 
Rubriek 1: boklammeren 
A Orpheus vh Rooiveld 
B Floyd vd Wachthoeve 
C Topolino ST 1 vh Turkeyenhof 
 
Rubriek 2: boklammeren 
A Troubadour 12 vh Abdijbos 
B Henk vd Steenblookhoeve 
C Kruimeltje vd Wolfhaag 
 
Rubriek 3: boklammeren 
A Ferdinand vd Wachthoeve 
B Koos vd Wolfhaag 
C Navigator 1vd Kruisberg 
 
Rubriek 4: boklammeren 
A Koen vd Wolfhaag 
B Karel Benz vd Keppeblomme 
C King vh Rheewold 
 
Rubriek 5: jeugdbokken 
A Galant vh Heieinde 
B Theun fan it Butenlan 
C Jesper vd Wolfhaag 
 
Rubriek 6:Jeugdbokken 
A Nolan vh Rooiveld 
B Juul vd Wolfhaag 
C Mr Inbetween vd Balkweit 
 
Rubriek 7: jongere bokken 
A Navigator 22 vh Groene Weitje 
B Navigator 25 vh Groene Weitje 
 
Rubriek 8: jongere bokken 
A Esmay’s Gr 2 vd Elsenburg 
B Logan vd Vossenpoel 
C Conquer vd Lange Weide 
 
Rubriek 9: oudere bokken 
A Duncan vh Averheino 



Nieneke vd Vossenpoel 

Katja vd Wolfhaag 

Hymke vh Heieinde 

Hermelien vh Heieinde 

Rubriek 10: jongste geitlammeren 
A Hilde N1 vd Kruisberg 
B Karolien vd Wolfhaag 
C Nadia vd Vossenpoel 
 
Rubriek 11 : jongste geitlammeren 
A Olga vh Rooiveld 
B Nancy vd Vossenpoel 
C Jasmine v ‘t Reigershof 
 
Rubriek 12: jongste geitlammeren 
A Katja vd Wolfhaag                                     Reserve-Kampioen 
B Jasmijn v’t Reigershof 
C Onah vh Rooiveld 
 
Rubriek 13: jongste geitlammeren 
A Nieneke vd Vossenpoel                              Kampioen 
B Olimpia vh Rooiveld 
C Lissa 109 vh Turkeyenhof 
 
Rubriek 14 jongste geitlammeren 
A Kathy vd Wolfhaag 
B Oh Jay Scott 
C Opal vh Rooiveld 
 
Rubriek 15 oudste geitlammeren: 
A Hermelien vh Heieinde                             Reserve-Kampioen 
B Hilde vd Steenblookhoeve 
C Opinie Scott 
 
Rubriek 16: oudste geitlammeren 
A Hymke vh Heieinde                                   Kampioen 
B Jade v’t Reigershof 
C Osaka Scott 
 
Rubriek 17 oudste geitlammeren 
A Janine 2 vd Kruisberg 
B Fien vd Wachthoeve 
C Maybe vd Remskeshoeve 
 
Rubriek 18: oudste geitlammeren 
A Rianne vh Hemelveld 
B  Natalia vd Vossenpoel 
C Janine 1 vd Kruisberg 
 
Rubriek 19: oudste geitlammeren 
A Joke v’t Reigershof 
B Natasja vd Vossenpoel 
C Mindy vd Remskeshoeve 
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Rubriek 20 jeugdgeiten: 
A Grandioos vh Heieinde                              Reserve-kampioen 
B Milly vd Vossenpoel 
C Nafi vh Rooiveld 
Rubriek 21 jeugdgeiten: 
A Jaantje vd Wolfhaag 
B Nairobi Scott 
C Nel vh Rooiveld 
Rubriek 22  jeugdgeiten: 
A July vd Wolfhaag                                        Kampioen 
B Model 16 vh Abdijbos 
C Eileen vd Wachthoeve 
Rubriek 23 jeugdgeiten: 
A Model 15 vh Abdijbos 
B Lissa 106 vh Turkeyenhof 
C Jitse vd Keppeblomme 
Rubriek 24 jeugdgeiten: 
A Melissa 94 vh Turkeyenhof 
B Sabo v ‘t Reigershof 
C Model 13 vh Abdijbos 
 
Rubriek 25 jongere geiten: 
A Philia vh Hemelveld 
B Melissa 90 vh Turkeyenhof 
C Luna vd Vossenpoel 
Rubriek 26 jongere geiten: 
A Heike v’ t Reigershof                                  Kampioen 
B Lola vd Vossenpoel                                     Reserve-kampioen 
C Milly vh Rooiveld 
 
Rubriek 27: oudere geiten 
A Hosana vd Wolfhaag 
B Hannelore vd Wolfhaag                                Reserve-kampioen 
C Kathy vd Vossepoel 
Rubriek 28: oudere geiten 
A Jessie vd Vossenpoel                                   Kampioen 
B Halloween vd Vossenpoel 
C Charlot vh Heieinde 
 
Rubriek 29: Veterane geiten 
A Model 3 vh Abdijbos                                   Kampioen  
B Clarinda vd Elsenburg                                Resrve-kampioen 

July vd Wolfhaag 

Grandioos vh Heieinde 

Heike v’t Reigershof 

Lola vd Vossenpoel 

25 jongste geitlammeren streden voor de titels: Nieneke 
vd Vossenpoel van Nandje vh Rooiveld uit Jessie vd Vos-
senpoel werd kampioen en Katja vd Wolfhaag van Iwan 
vd Wolfhaag uit Infinity vd Wolfhaag werd reserve-
kampioen. 



Jessie vd Vossenpoel 

Hosanna vd Wolfhaag 

Model 3 vh Abdijbos 

Clarinda vd Elsenburg 

Bij de 24 oudste geitlammeren vielen de zusjes Hymke en 
Hermelien vh Heieinde het meeste in de smaak. Een dubbel-
slag voor Freddy Raeymakers. Ze komen uit Luna vd Vos-
senpoel en van Esmay’s Grandeur vd Elsenburg. Wie het al-
lemaal wat bijhoudt weet dat dit 2 kleindochters zijn van Jes-
sie vd Vossenpoel. Een uitzonderlijke geit toch wel, die na al 
die prachtprestaties heel wat op haar palmares staan heeft en 
nu ook duidelijk haar stempel drukt in de fokkerij. Op deze 
bladzijde pronkt ze alweer op de foto nadat ze zelf het kam-
pioenschap voor de oudere geiten naar zich toe wist te trek-
ken voor Hosanna vd Wolfhaag. Eerder werd ook dochter 
Nieneke vd Vossenpoel kampioen. 
Bij de jeugdgeiten ging de zege naar de nationaal kampioene 
(Nederland) July vd Wolfhaag. Ze komt uit Hallelujah vd 
Wolfhaag van Iepke vd Wolfhaag. En ook Grandioos vh 
Heieinde wist haar waarde van vorig jaar te behouden. Nadat 
ze haar lammetje verloor, adopteerde ze een boklammetje om 
zo haar vrouwelijkheid voor het keuringsseizoen te waarbor-
gen. Vanzelf gaat het dus niet. Enige vakkundigheid komt er 
zeker bij kijken. Ze behaalt hier in Jesseren de reserve-titel. 
Bij de jongere geiten kwam Heike v’t Reigershof opnieuw 
sterk voor de dag. Ze klopte de 1B Lola vd Vossenpoel. 
Philia vh Hemelveld had het voor deze laatste moeten afleg-
gen.  
Maarten Vandervennet trad opnieuw op de voorgrond bij de 
veterane geiten. Iederéén herinnert zich immers nog de domi-
nantie van Sonya vd Roomberg in deze categorie. Nu is het 
opnieuw’ bingo’ met Model 3 vh Abdijbos. Ze ging Clarin-
da vd Elsenburg van E.Wesselink vooraf. 
We kunnen tevreden terugblikken op een mooie keuring met 
132 mooie dieren en een sterke bokkenbezetting. 17 inzen-
ders brachten dieren voor van een hoge kwaliteit.  
Met E.Wesselink en A.Coel wordt het groepje van gepassio-
neerde fokkers weer wat groter en dat doet ons misschien wel 
nog het meeste plezier.  
 
Een woord van dank aan de organisatie en de keurmeesters 
H.Wiersma en P.Sibma is zeker op zijn plaats. 
 
We kunnen nog meegeven dat de keuring in Kerzelare o.l.v. 
J.Seynaeve en A.Groeneveld maandag 21 mei start om 11 
uur. Er werden 88 dieren ingeschreven. Allen daarheen ! 
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 Lammerendag 2018: 
Zaterdag 28 april was er de ondertussen traditionele BDO lammerendag.  Op deze dag ko-
men de nieuwgeboren lammeren voor de eerste keer buiten om zich te tonen aan de buiten-
wereld. Het is een uitgelezen moment om je lammeren voor de eerste keer tussen de lamme-
ren van collega/concurrentie fokkers te zien. 
 
Voor de 4de keer  waren we te gast op het 
domein van de familie Bosmans in Tildonk. 
Buiten geitjes heeft Geert ook een (jeugd)
bok (Nolan), baggerbonte schapen met bij-
horende lammeren, prachtige paarden en 
bijhorende accommodatie.  Aan de nieuw-
ste infrastructuur was nog wat werk dat ter 
harte genomen werd door een ijverige loon-
werker, die ook gefascineerd geraakte door 
de geitjes en hierdoor maar bleef op en af 
lopen in de buurt van de keuringstent  
De opkomst voor dit jaar was in ieder geval niet mis. We telden 11 boklammeren en 32 geit-
lammeren verdeeld onder 7 fokkers, waaronder voor de eerste keer ook lammeren van 
nieuw lid Arnout Coel uit Lubbeek. Ook veel aandachtige toeschouwers die de concurrentie 
al eens kwamen monsteren ,jawel zelfs uit het (niet zo) verre Nederland kwamen ze hier 
voor. Het opzet verschilde dit jaar ietwat van de vorige jaren toen er steeds eerst per fokker 
het mooiste bokje en geitje gekozen werd en daarna uit de mooiste van alle fokkers een 
‘’dagkampioen’’ gekozen werd. Nu beperkten we ons tot de nodige uitleg te verschaffen aan  
de fokker over zijn dieren, alhoewel er zeker nog de nodige discussies gevoerd werden. Wel 
viel er bij elke fokker wel één of meerdere diertjes in de smaak. Je kan gerust stellen dat de 
kwaliteit van de vertoonde dieren hoog was. Al bij al werd het een gemoedelijke en gezelli-
ge dag, de afwezigen hadden weer maar eens ongelijk! 
Ik zou zeggen afspraak volgend jaar voor de lammerendag 2019 en mensen…breng je die-
ren mee!! 


