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Lowietje vh Rooiveld, the 

winner takes it all ! Nu ook 

Nederlands nationaal dag-

kampioen!!! 

Hoogdagen zijn het voor Chris en Chris Mertens uit Westerlo. Bo-

klam Lowietje vh Rooiveld raasde als een wervelwind doorheen de 

Belgische en Nederlandse keuringen dit seizoen. Hij werd 4x dag-

kampioen en pakte alle titels die er te pakken vielen. Lowietje is een 

zoon van Elmardo vd Lange weide uit Jasmine vh Rooiveld. Deze 

moeder werd nog maar pas Belgisch kampioen ‘Jongere geiten’ in 

Alken. Het dateert van 1994,met Sirocco de Vylaine, dat een boklam 

zowel de Belgische als de Nederlandse nationale kon winnen. 

Van harte proficiat ! 



 Dag beste liefhebbers van geurtjes, kleurtjes en bokjes, 
  
Gisteren was het zover. De grote dag: de Nederlandse Nationale van de bokken. 
Wat zal het worden met Lowietje?  Zal hij de grote test doorstaan in het hol van de leeuw ? 
De voorgaande dagen met Lowietje waren wat minder verlopen. Hij vertoonde wat te veel interesse voor de geitjes in de stal 
die hij oh zo graag zou willen......... 
Zijn show werd bij het oefenen wat minder en hij wou steeds maar terug naar de stal, naar zijn vrouwtjes. 
  
‘s Morgens na een ritje met kar en bok en 175 km op de teller kwamen we aan in Leusden. Hier moest het gaan gebeuren. 
In totaal zouden 53 boklammeren met elkaar de strijd aangaan. 
De bokjes werden onderverdeeld in rubrieken van 5 en 6 en we moesten eerste of tweede zijn in de rubriek om door te gaan 
naar de finale. 
  
Lowietje zat in de laatste rubriek van 5 deelnemers bij de jongste boklammeren. Deze eerste ronde verliep wat aarzelend maar 
dan zette hij alle registers open en liet hij zien wat hij in Leusden kwam doen. 
Going for Gold. En zowaar hij werd uitlopend koploper in zijn rubriek.  Oef.... de kop was eraf. 
Nu pas begon het echte werk, kampioen worden bij de jongste boklammeren. Van elke rubriek mochten de eerste twee door 
naar de finale. Dus met 10 in de ring en kampen voor de titel kampioen jongste boklam. We liepen als negende door de ring. 
Het showen verliep iets moeizamer en zelf had ik even het gevoel. Het gaat hier mis, de juryleden kijken amper naar mijn Lo-
wietje,...,dan toch niet. 
Nu was het aftellen, 5 bokjes vielen al meteen af voor de titel. Dus nog 5 in de running en nummer 24, Lowietje nog steeds 
kanshebber. En dan begon het aftellen. Tot mijn verbazing vielen mijn concurrenten een voor een af. En dan ............... nummer 
24, LOWIETJE VH ROOIVELD, kampioen jongste boklam!!!!!!!! Een oerkreet van mezelf vloog door de manege. Yes die scalp 
hebben we al. 
  
Maar dit was niet het einde. Er was uiteraard ook nog een prins bekroond bij de oudste boklammeren en dit werd Carl van 
Meerna, een boklammetje afkomstig uit Zuidschermer in NL. 
Dus nog één concurrent over om de oppergaai binnen te halen, verkozen worden tot de allermooiste. Werd het Lowietje of 
werd het Carl?? 
  
Dus met twee in de ring en rondjes draaien. De beslissing kwam er niet direct en de juryleden twijfelden wie ze zouden aandui-
den. Ze geraakten er niet uit en een derde scheidsrechter moest het verdict vellen. 
  
Dus weerom een rondje draaien, nog eens beoordelen in stand. En dan kwam het, werd het nummer 24 of nummer 40?? 
 
Als je dan het nummer 24 hoort galmen door de micro gaat er van alles door je heen. Je roept het uit en je krijgt zowaar een 
ereronde met Lowietje en een beker in de hand. 
Alle bezoekers komen op je af om je te feliciteren. Eventjes verkeer je in een roes.  
We hadden het uiteraard stilletjes gehoopt maar nooit uitgesproken. Lowietje had in België al elk kampioenschap met verve 
gewonnen, maar om dat dan nog eens netjes te gaan overdoen in Nederland. Neen dat had ik niet durven denken of dromen. 
  
Bij thuiskomst had mijne geitenmaat Freddy, zijn thuisfront reeds gecontacteerd om mijn huis in te pakken met slingers en 
bloemen en een slogan “van harte proficiat”. 
Zotter moet het allemaal niet worden. 
En nu zal Lowietje als beloning heel wat geitjes mogen dekken in België. Hij gaat het druk krijgen maar hopelijk zullen zijn ge-
nen en die van stal het Rooiveld een verdere stempel drukken op de geitensport. 
  
Op 15 oktober verhuist dan dit unieke boklam naar Oost-Nederland, want hij is onder-
tussen verkocht. Ook daar zal hij nog vele kansen krijgen en hopelijk mooie nazaten. 
We zullen met pijn in het hart van hem afscheid nemen. 
  
Groetjes, 
Chris 

(stal Het Rooiveld)  



 Even voorstellen :Bram Loete 
Kan je jezelf eens voorstellen?  

Ik ben Loete Bram van Het Blekerijhof gelegen te Westkerke (Oudenburg).  

Ik heb altijd al van dieren gehouden. Naast de dwerggeiten heb ik nog zijdehoenders in kleur blauw, zil-
vergrijs, splash, zwart en choco en nog heel wat andere kippen,  alsook 2 bordercollies die waken over de 
geiten.  

  

Hoe lang heb je al dwerggeiten, en hoe ben je begonnen met het houden van dwerggeiten?  

In 2013 zijn we gestart met 1 geitje (bont/bruin) en 2 ouessant schapen. In 2014 zijn er blauwschimmel 
(tan) geiten en bokken gekomen. Doordat er te veel geiten kwamen zijn de schapen weg gegaan en huur 
ik een stuk grond bij, net naast het mijne.  

  

Hoeveel geiten/bokken heb je ?  

Momenteel heb ik 14 geiten waarvan er nog enkele moedergeiten weg moeten. Graag zou ik het totaal 
naar 10 brengen en 4 bokken.  

Ik heb 1 geit van moeder Elianne van de Mekkerpoel en  1 bok van Nele 1 van de Meulenberghoe-
ve, beiden zwart en met stamboek. Beiden hebben als vader  Directeur van het Bouwerschap, 
een blauwschimmel.  

Bowita van de Wolfhaag heeft onlangs haar intrede gemaakt. Zij heeft meer lengte en hogere 
schoft dan de standaardgeit, juist dat heb ik tekort bij de blauwschimmel.  

De anderen zijn blauwschimmel (tan).  

  

Hoe is je fokronde geweest dit jaar, ben je tevreden met je lammeren?  

Het was mijn eerste echte fokronde en het was een hele goede start: 9 geitjes en 6 bokjes waarvan 4 geit-
jes en 1 bokje blijven. 3 daarvan hebben niet alleen een mooie kleur maar de lichaamsbouw is ook beter 
dan de gemiddelde blauwschimmel.  

  

Welke bokken heb je gebruikt?  

Palm, Clovis, Frits, Dino zijn alle 4 aangekeurde blauwschimmel tan bokken.  

  

Hoe moeilijk is het om een geschikte bok te vinden voor je geiten?  

Doordat de geiten geen stamboek hadden,heb ik zelf een stamboom gemaakt van de geiten en bok-
ken, zodat er geen inteelt ontstaat. Daarnaast had ik bokken nodig die goed van kleur waren maar ook 
groter dan de gemiddelde blauwschimmel bok.  

Voor de volgende ronde heb ik terug 4 bokken klaar staan: Baron van het Abdijbos (kruising zwarte stam-
boek en blauwschimmel), Baloe van het Blekerijhof, Clovis en Gijs deze 3 zijn blauwschimmel tan.  

  

Waarom fok je schimmelgeiten en wat is je fokdoel?  

Blauwschimmel tan geiten vind ik heel mooi maar ook een grote uitdaging.  

Mijn doel is in eerste plaats de kleur te verbeteren, de tan zo donker krijgen zo als black and tan en het 
bont er uit te krijgen. Daarnaast wil ik een betere kwaliteit in lichaamsbouw. Dit zal nog wel enkele jaren 
duren. Ieder jaar zal ik een zware selectie doen.  

  

Wat kan het BDO betekenen voor de kleurfokkers?  

Ten eerste is het goed dat er al heel wat blauwschimmels stamboek hebben, als ik me niet vergis zijn we 
met 4. Daarnaast is een keuring of bespreking van wat de pluspunten en minpunten zijn een voordeel. Zo 

kan men zien waar we nog tekort schieten tegenover de bruine en zwarte stamboekgeiten.   


