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Lowietje vh Rooiveld en  

Elfje vd Wolfhaag pakken 

Belgische titel in Alken. 



 “Mertens en Vaessen triomferen in spannend Alken” 
Lege stallen, geen gemekker in de wei, riempjes die verdwenen zijn, maar wel een goed gevulde aanhanger 

en een ietwat gestresseerde begeleider, ah ja… vandaag is het weer keuring. Drie dagen voor de nationale 

feestdag van België is dit wellicht de hoogdag voor de meeste Belgische dwerggeitenfokkers. Ook een aan-

tal Nederlanders waren afgezakt naar Belgisch Limburg om de keuring bij te wonen, deel te nemen en te 

jureren. Gelijk hebben ze want er was weer een mooie show in de maak.  

 

Zaterdag 18 juli 2015 vond dus de Belgische nationale plaats te Alken. Een klein groepje vrijwilligers

(B.D.V) neemt de organisatie op zich en daar was niets op aan te merken. De Belgische Dwerggeiten 

Vrienden hebben geen inkomsten van leden, maar moeten proberen rond te geraken met de inkomsten van 

de show zelf. Met 165 dieren zullen zij dus tevreden terugkijken naar deze editie. Hopelijk blijven de deel-

nemers aan de show inzenden en als je het niet doet voor de waardering die je krijgt in de ring, dan kan het 

zeker ook voor de….. goed gevulde zak met rijst en een biertje of twee die de meeste deelnemers zeker 

waarderen en die iedere deelnemer gratis krijgt.(waar elders krijg je dit?) Hiervoor dank aan de familie 

Rems en Raeymaekers, die voor de sponsoring zorgden.  

 

Om tien uur werd de aftrap gegeven, Luc Dumortier nam de micro tot zich als woordvoerder van de B.D.V. 

Voorafgaand aan de keuring, heb je de traditionele begroetingen met iedereen en het voorbereidingswerk 

om de geitjes gereed te maken, maar je gaat ook al snel een babbeltje slaan met enkele fokkers. Als ver-

slaggever van dienst legde ik alvast mijn oor eens te luister bij enkele van de inzenders… 

 

Ik ging even polsen bij de familie Vaessen. Niet alleen Emile en Marlinda waren van de partij maar ook 

hun dochter. Stal de Wolfhaag behoort altijd tot de favorieten voor de bekers en daarom was ik van plan 

hen eens aan de tand te voelen. Terwijl de dames druk bezig waren de geiten voor te bereiden, maakte ik 

het Emile ferm lastig. Men was vrij tevreden over hoe de geiten er voor stonden vandaag. Hij verklapte mij 

dat ze wel degelijk pieken naar deze nationale, maar ook naar de Nederlandse. Hiervoor laat hij sommige 

geiten specifiek wat later in het seizoen lammeren zodat deze op deze keuringen het best presteren. Ze had-

den maar een drietal bokjes mee, maar het bruine bokje met de vlek was hij zeer tevreden over. ‘Eén van de 

mooiste bokjes die ik heb gefokt de laatste jaren’, zei Emile. Natuurlijk beseft hij ook wel dat hij bij de gro-

te kanshebbers behoort van vandaag. Toch is zijn dag geslaagd wanneer hij niet te veel achteraan of in het 

midden heeft moeten plaats nemen. Op de vraag of hij van iemand schrik heeft en daarop volgend wie zijn 

grootste concurrenten zijn, begint hij een beetje te lachen, maar hij laat de naam van Albert Billen vallen. 

Misschien wel terecht? Als laatste vraag, misschien wel de moeilijkste, vroeg ik van welke geiten hij van-

daag het meest verwachtte. Opnieuw een lachje, maar algauw krijg ik het trio Elfje, Ginger, Galaxy te ho-

ren. Zullen zijn voorspellingen uit komen? Rond een uur of vier na de middag was dit zaakje al helemaal 

beklonken.  

Even later loop ik parallel met Peter Kerkhoff. Dit jaar verraste hij door met de zelfgefokte jeugdbok 

Wout vh Smelehofke dagkampioen in Leusden en Den Ham te worden. Al was het geen volledige verras-

sing want hij was als boklam op de laatste clubshow al dagkampioen. Peter was nog zéér tevreden over de 

conditie van zijn jeugdbok, ‘hij blijft maar mooi in de beharing staan’, vindt hij. Hij geloofde oprecht dat 

hij vandaag opnieuw zou kunnen meestrijden voor de hoogste eer bij de bokken. Kon hij voor de derde 

maal dit seizoen de grootste beker meenemen naar Heijen? Nog iemand die een zenuwachtige dag tege-

moet ging…  

Daarna nog even kort naar Jan Buyl, die al volop bezig was zijn boklammeren gereed te maken voor de 

show. Als één van de mindere ervaren fokkers had hij het goed gedaan op de show van Kerzelare op pink-

stermaandag. Ook vorig jaar had hij al enkele goede resultaten weten de behalen. Toch heeft Jan geen ver-

wachtingen bij vandaag. Met deze ingesteldheid is elk goed resultaat een opsteker en met wat hij in de hok-

ken zitten had, zou dit vandaag zeker wel eens lukken.  



  Voor het tweede jaar op rij moest het Noord-Nederlandse duo Wiersma-Regelink de keuring in goede ba-

nen leiden. Ringmeester Danny Borry zorgde er dan weer voor dat de rubrieken snel na elkaar volgden en 

er geen onnodige tijd verloren ging door het wachten tot de deelnemers de ring betraden, maar de tijd benut 

kon worden door uitgebreidere commentaren te geven bij de dieren. Zo hoort het!     

De jongste boklammetjes betreden als eerste de ring. Meteen geen gemakkelijke rubriek voor de keurmees-

ters door het verschil in leeftijd tussen de bokjes onderling. Huntly vd Wolfhaag neemt plaats aan kop om-

dat hij de meeste uitstraling heeft. Hij oogt iets vrouwelijker. De bruinstippel Danny vh Chaletje, voorge-

bracht door de jongste knaap van de dag(kleinzoon van), mocht zich als tweede opstellen. Het bokje is heel 

correct, maar mist wat de lange lijnen. Hij heeft een mooie natuurlijke presentatie en een ontzettend diepe 

stap in huis. Daarna krijgen we een wisselvallige rubriek te zien met een duidelijk kopnummer, met de 

naam Lowietje vh Rooiveld. Hij beweegt super en toont de gewenste lange lijnen, maar langer is zeker niet 

nodig. Echter zijn halsje mocht iets natuurlijker gedragen worden. De 1B gaat naar Honda vd Wolfhaag. 

“Fraai type”, klinkt er door de speaker, “ maar iets rommeliger op sommige punten”. Hierbij wordt er ge-

wezen naar de overgang van hals naar bovenlijn en de voorbenen, wel een heel mooi halsje heeft hij. Ver-

meldenswaardig is ook de 1C Da Silva’s Grandeur vd Elsenburg. Hij vertoont een mooi type, heeft veel 

uitstraling en veel sierlijkheid in huis, maar drukt niet constant de staart en showt onregelmatig. De derde 

en meteen laatste rubriek boklammeren is een gewone rubriek met een fraai kopnummer. Akira’s Grandeur 

vd Elsenburg, in handen van Luc Dumortier, is erg luxe zonder verlies in mannelijkheid te leiden. Bolt KA 

vd Kruisberg van Henk Wesselink is heel mooi in stand, maar mist kracht in rondgang en heeft te weinig 

welving. Hij heeft een mooie belijning en leunt dicht aan tegen de nummer 1. Met de nummers drie en vier 

is er een duidelijkere breuklijn.  

Kampioen: Lowietje vh Rooiveld, C. Mertens-Cuyves 

Reserve kampioen: Akira’s Grandeur vd Elsenburg, L. Dumortier 

 

 

 

 

 

 

De enigste rubriek jeugdbokken wordt bestempeld als matig. Wout vh Smelehofke neemt de kop en is au-

tomatisch kampioen bij de jeugdbokken. Zijn naaste belager is Daro vd Steenblookhoeve van Marco Gro-

semans. Hij neemt zo de beker van reservekampioen mee naar Diepenbeek.   



 Amper één jongere bok, maar wel een beste, Elmardo vd Lange Weide (foto rechts) in handen van Emiel 

vd Weijer en gefokt door Peter Derks valt op door zijn goede beenwerk, maar mag geslotener zijn in de 

schouders. Hij mag het later op de dag opnemen tegen PJ’s Yellow Ledbetter vd Roomberg, die de ru-

briek oudere bokken op zijn naam schreef. Achter hem stelde zich een verdienstelijke Admiraal vh Heiein-

de op. Fokker en eigenaar Freddy Raeymaekers had met Admiraal de oudste bok van de keuring in handen. 

Elmardo moet de duimen leggen voor PJ’s Yellow Ledbetter bij het verkiezen tot de kampioen oudere bok. 

 

 

 

 

 

 

Een heleboel jongste geitlammetjes: De eerste reeks gaat naar Hosanna vd Wolfhaag die een heel vloeiende 

bovenbelijning heeft en veel kracht. Celly vd Barbadoshoeve is erg luxe, met andere woorden: twee fraaie 

kopnummers. Shanny vd Roomberg is een uitlopend kopnummer met een mooie voorhand. Hannelore vd 

Wolfhaag is haar secondant. Vervolgens Clara 181 vd Paepenbroekse Hoeve van Freddy Maris die erg 

fraai qua type is, maar alleen iets meer kracht mocht hebben. Ze wint het op haar mooie overhangen van 

Heidi vd Wolfhaag. Lotte vh Rooiveld en Pretty vd Doornslag domineren een knappe rubriek geitlamme-

ren, twee goede kopnummers. Hesbaya vh Grensdörpke wint het door haar natuurlijke en soepele show op 

Hannah vd Wolfhaag, die iets te strak is, maar wel heel luxe. Een hele mooie rubriek gaat naar Lies vh 

Rooiveld, voor de bruinstippel Hyacintje vd Wolfhaag.  

Kampioen: Clara 181 vd Paepenbroekse Hoeve, F. Maris 

Reserve kampioen: Shany vd Roomberg, R. Klaassen 

 

 

  

 

 

 

 

Halloween vd Wolfhaag, te midden van de zomer, komt op kop bij de opener van de oudste geitlammeren. 

Ze heeft een heel fraai type, maar mist de krachtige stap. Heaven vh Grensdörpke is op haar beurt zeer cor-

rect, maar haar ontbreekt de fijnheid in de voorhand. Hepie vd Wolfhaag wint een mooie aanhoudende ru-

briek oudste geitlammeren, waar de verschillen klein zijn. Zij wint het door haar iets fraaiere type dan de 

tweede.  



  
Maar Louise vh Rooiveld valt op door haar vloeiende overhangen. Wederom een geitje van Chris Mertens 

vooraan te vinden, deze keer Laura vh Rooiveld, een fraai typisch kopnummer. Een iets rijper lammetje, 

maar hierdoor wel heel sierlijk. Haar 1B Bjoike vd Klimop mist kracht in de achterbenen, maar is ook een 

typisch jeugdig lammetje met mooie overhangen. De zestiende rubriek van de dag krijgt twee fraaie kop-

nummers, maar wordt verder eerder omschreven als een redelijke reeks. Celissa vd Barbadoshoeve komt 

op kop door haar natuurlijke presentatie en soepele bewegingen. Bente vd Klimop heeft een mooi voor-

handje met een lang halsje, maar trekt de rug wat krom. Goele vh Reigershof van Adelin Meiresonne toont 

zich de beste in een matige rubriek, die moeilijk te plaatsen valt. Het is een ander geitje met mooie verhou-

dingen en dat correct is. Ze valt op door haar alertheid, alleen heeft ze een wat kortere stap. Kathy vd Vos-

senpoel heeft veel flair en fijnheid, maar heeft ook een korte stap en is wat opgetrokken. Lissa 102 vh Tur-

keyenhof is een aansprekend lammetje in een groepje dat wederom moeilijk te plaatsen valt. Ze krijgt de 

koppositie toegewezen door haar flair en haar vele jeugd die ze bezit. Ook op de tweede plaats vinden we 

een lammetje met een fraai typetje. Clara 176 vd Paepenbroekse Hoeve heeft meer kracht, maar is minder 

in de verhoudingen. Oef, we zijn aan de laatste rubriek lammetjes gekomen, dat was me een grote brok. 

Net als bij de voorgaande, mag Luc Dumortier zich richting koppositie begeven in een gewone rubriek. 

Melissa 88 vh Turkeyenhof heeft een fraai type en presenteert zich ook nog goed, maar de benen moeten 

sterker. Pimboly vd Doornslag van Herman Schierboom heeft een fraai zijaanzicht met mooie overhangen, 

maar is nauw.  

Kampioen: Hepie vd Wolfhaag, E. Vaessen 

Reserve kampioen: Celissa vd Barbadoshoeve, K. Van Nispen 

 

 

 

 

 

 

Een rubriek jeugdgeiten met verschillende types, maar wel een mooie wordt gewonnen door Brunella vd 

Barbadoshoeve van Kees Van Nispen. Niet onbelangrijk is dat de nummers één en twee wisselden van 

plaats. Brunella hoeft zeker niet zwaarder voor een jeugdgeit, maar had wel de meeste kwaliteit in huis. 

Jammer genoeg voor Ginger vd Wolfhaag moest zij dus vrede nemen met de tweede plaats. Daarachter 

stond Bieke vh Brielse Hof van Dominiek Van den Abeele. Zij is heel mooi in stilstand, maar weet dit niet 

vol te houden in rondgang. Voldoende kwaliteit is aanwezig in de volgende rubriek, maar men is algemeen 

kritisch op het beenwerk en de spreidklauwen. Galaxy is een bijzonder fraai geitje met een mooi hals, al-

leen is ze van boven niet strak, maar hierdoor kan ze wel heel soepel bewegen. Kira vh Rooiveld heeft min-

der jeugd dan het kopnummer, maar wordt beschreven als een geitje met mooie verhoudingen en die mooi-

er is in rondgang dan in stand. 

 Jaklien vd Vossenpoel wint een aanhoudende rubriek jeugdgeiten, een erg fraai kopnummer dat op de voet 

gevolgd wordt door Geneve vd Wolfhaag. Gitta vd Wolfhaag, geitje met een mooi halsje is een goed kop-

nummer in een matige rubriek. Jolien vd Vossenpoel moet genoegen nemen met de tweede plaats omdat ze 

onregelmatiger is in de bovenbelijning. Haar mooie soepele show is dan weer haar sterkste punt.  



 De laatste groep jeugdgeiten is eerder gewoon, maar krijgt wel een uitlopend kopnummer mee. Jessie vd 

Vossenpoel van Albert Billen en presteert heel regelmatig op een hoog niveau!  

Kampioen: Jessie vd Vossenpoel, A. Billen 

Reserve kampioen: Galaxy vd Wolfhaag, E. Vaessen 

 

 

 

 

 

 

Jasmine vh Rooiveld van Chris Mertens wordt omschreven als een hele beste geit met goede benen. Fran-

cis heeft dan wel een mooiere voorhand, maar is minder soepel. In de beste rubriek 26 een fraaie jongere 

geit op kop. Melissa 81 vh Turkeyenhof is mooi belijnt, heeft een mooie soepele stap en een lang halsje 

meegekregen. Het halsje mocht echter iets hoger gedragen worden. Charlot vh Heieinde van Freddy Raey-

maekers moet genoegen nemen met de 1B-stek. Het volgende kwartet vormt een goede rubriek. Ilsa vd 

Vossenpoel van Albert Billen verslaat Melissa 79 vh Turkeyenhof van Jan Buyl door haar mooie hals en 

belijning. Melissa 79 is dan weer iets correcter.         

Kampioen: Jasmine vh Rooiveld, C. Mertens-Cuyves 

Reserve kampioen: Francis vd Wolfhaag, E. Vaessen 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt niet veel voor, maar rubriek 28 stelde zich in net dezelfde volgorde op als ze waren binnengeko-

men. De erg correcte Model 5 vh Abdijbos had geluk want zij was als eerste binnengekomen en kon fokker 

Dimitri Meiresonne verblijden met de 1A-positie. In deze rubriek met wat verschillende types, nam Shani-

ce vd Roomberg beslag op de tweede plek. Elfje vd Wolfhaag was een fantastische aanvoerster van de twee 

rubriek oudere geiten. Ze heeft een heel fraaie belijning, maar ze mocht nog iets dieper stappen. De beste 

van de rest was Model 3 vh Abdijbos uit de stal van Dimitri Meiresonne.  Een hele beste rubriek oudere 

geiten werd maar nipt gewonnen door Danita vd Wolfhaag, Elsje vd Mekkerpoel moest maar nipt het on-

derspit delven. Een mooie prestatie van eigenaar Dominiek Van Den Abeele. Een mooie derde in de zware 

rubrieken oudere geiten is hier Lissa 91 vh Turkeyenhof, in handen van Geert Bosmans.  

Kampioen: Elfje vd Wolfhaag, E. Vaessen 

Reserve kampioen: Danita vd Wolfhaag, E. Vaessen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiten deden we met de beste rubriek van de dag. Shannara vd Roomberg nam de kop, voor haar halfzus 

Sonya vd Roomberg(Izaak vd Dwergjes dochters). Shannara behaalde de koppositie door haar mooie con-

ditie en door beter te scoren op de benen dan de tweede Sonya vd Roomberg. Femke vh Rooiveld was een 

mooie derde en kreeg de bemerking mee dat zij wel beste benen had.  

Kampioen: Shannara vd Roomberg, R. Klaassen 

Reserve kampioen: Sonya vd Roomberg, M. Vandervennet 

 

 

 

 

 

 

 

De wisselbekers voor het beste zelfgefokte geit-en boklam, waren automatisch bekend, aangezien er zowel 

een Belgisch lammetje kampioen werd bij de boklammeren, als bij de jongste geitlammeren. Chris Mertens 

met Lowietje vh Rooiveld en Freddy Maris met Clara 181vd Paepenbroekse Hoeve werden de trotse nieu-

we eigenaars van de bekers, die een jaar lang bij hen op stal/kast mogen staan.  

Bij de dagkampioenschappen werden de knopen snel doorgehakt door de twee keurmeesters. Bij de bok-

ken ging Lowietje vh Rooiveld met de grootste beker gaan lopen, terwijl Elfje vd Wolfhaag de familie 

Vaessen verheugde door te winnen bij de geiten. Bedankt aan alle aanwezigen om er samen een succesedi-

tie van te maken en volgend jaar meer van dat!  

Dank aan M.Vandervennet voor het verslag. (Ook meer van dat !) 


