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Huntly vd Wolfhaag en  Ilsa vd Vossen-

poel  bezorgen de familie Vaessen en 

A.Billen de dagkampioenen van de ope-

ningskeuring in Jesseren !!! 
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Belgisch Nationaal Kampioenschap 

Voor Dwerggeiten 
 

Een organisatie van de (B)elgische (D)werggeiten (V)rienden 
 

 

 

Zaterdag 16 juli om 10 uur te ALKEN 

 

In de Manege Allius, Rijdreef 33 

 
Juryleden 

De heren E.J.Regelink en M.Groot 

 

 

De keuring zal gehouden worden volgens de Nederlandse standaard. 

Deze show telt mee voor het jaarlijks prijskampioenschap van de NFD 

en BDO 

 

 

Inschrijvingsvoorwaarsden : 

 Zowel NFD- als BDO- leden kunnen deelnemen. 

 De dieren moeten wel in het bezit zijn van een NFD- of BDO registratiekaart. 

 Zowel bokken als geiten moeten geboren zijn voor 1 mei 2016. 

 Inschrijvingsgeld van 4 euro per dier. 

 Catalogus 5 euro 

     

 

De dieren zullen volgens leeftijd en geslacht ondergebracht worden in rubrieken: 

 Boklammeren, Jeugdbokken , Jongere Bokken en Oudere Bokken 

       Geitlammeren, Jeugd-, Jongere-, Oudere- en Veterane geiten. 
 

Uit elk der rubrieken zal een kampioen en een reservekampioen worden verkozen, zij het dat in de rubrieken minimaal twee die-

ren aanwezig dienen te zijn. 

Per geslacht zal eveneens een Nationaal Dagkampioen verkozen worden. 

 

 

Een wisselbeker is voorzien voor het best zelfgefokte Belgisch boklam en geitlam. Deze wisselbeker 

komt definitief in handen van de Belgische fokker welke hem driemaal behaald heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeschreven dieren kunnen gratis te koop aangeboden worden in de catalogus. 

 

Inschrijvingen dienen uiterlijk tegen 1 juli binnen te zijn bij : 

Danny Borry, Overheulestraat 148, 8560 Wevelgem – België. 

Tel. 0032-56402214 e-mail danny.borry@skynet.be 

Onder de middag zullen broodjes met kaas en hesp te bekomen zijn aan de prijs van  

1,5 euro per broodje. Op voorhand te bestellen aub, samen met het inschrijvingsformulier. 

Belgisch kampioen 2015 

Lowietje vh Rooiveld 

Belgisch kampioen 2015 

Elfje vd Wolfhaag 

Best gefokte Belgische lammeren 2015 

Lowietje vh Rooiveld & Clara 181 vd Paepen-

broekse Hoeve 
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Vorig jaar verloor M. Vandervennet Sonya vd Roomberg, die 

goed scoorde op vele keuringen. We vroegen hem om een werk-

stukje over haar te maken. 

Sonya vd Roomberg  
Afstamming 

 

De vader van Sonya vd Roomberg was Izaak van de Dwergjes. Izaak 

stamt zowel van vaders- als moederskant af van  Ellisse vd Room-

berg. Ronnie had vier mooie dochters van Izaak overgehouden. De 

volle zus van Sonya, Sonja 1 leek de mooiste, maar als volwassen 

geit werd Sonya de betere. 

Haar moeder was Samira, een rechtstreekse dochter van STER-geit 

Shakira wat de volle nestzuster is  van Cobra 66 vd Roomberg.  

Samira’s grootvader was Prince van de Wolfhaag,  op zijn beurt was 

Prince een kleinzoon van Boy AE v.d Kruisberg en Boy AE is de 

vader van Shakira. 

Fokkerij 

Sacha vd Roomberg met als vader Rick 12 of The White Cottage deed het als lam goed en behaalde oa. een 1A op de nationale. 

Sacha had veel weg van Shamira 1, die nu bij Bertus Blokzijl zit. 

Sacha 1, een Benjamin vd Wolfhaag dochter werd reserve kampioen bij de jongste geitlammeren in Blijham(voorloper van 

Vries). Haar pluspunt was dat ze een beste stap had. Sacha 1 had niet de mooie lange lijnen van haar moeder, maar in de plaats 

daarvan stond ze correct op de benen. 

De lammeren van Best vh Bouwerschap voldeden niet aan de verwachtingen. Van Yellow Ledbetter had ze een gewoon geitje, 

het bokje was beter. Destijds is hij verkocht aan René Boezelman. Als lam was hij zeker niet veel minder als z'n vader. 

 

Ronnie Klaassen over Sonya: 

Zowel in de stal als in de wei was Sonya een gemakkelijke en sociale geit. Ze was van nature schuw maar ik had een band met 

haar opgebouwd en kon haar aanhalen en kwam bij me in de wei. 

Ik heb nog wel een anekdote over Sonya. Ik had haar voor de eerste show bijgewerkt en wilde graag zien hoe ze er op stond. Het 

was eind mei en warm weer, even aan mijn toenmalige buurvrouw gevraagd of ze even met Sonya wilde showen want dat deed 

ze wel vaker. Echter had ze alleen haar bikini aan, alles ging goed tot Sonya plotseling ergens van schrok. Ze maakte een bewe-

ging met haar hoofd en plantte haar hoorn vol in het bovenbeen van de buurvrouw. Gelijk met water koelen maar binnen het 

kwartier ontstond er een blauwe vlek waar je gemakkelijk twee glazen bier op kwijt kon en lopen was de eerste dagen moeilijk. 

Als ik haar later vroeg om een keertje met een geit te showen dan zei ze, is goed maar niet meer met die geit met die grote ho-

rens want die heeft me al een keer te grazen gehad. 

Sacha 1 was achteraf gezien een geit die ik niet had moeten ruimen. Door plaatsgebrek en omdat zij een matig boklam had is zij 

vertrokken. Spijt is een groot woord maar het was wel een fout van mezelf om haar weg te doen. 

Ik kijk met veel plezier terug op Sonya vd Roomberg en heb mooie showresultaten met haar behaald. 

 

Maarten Vandervennet over Sonya: 

Deze uitzonderlijke showcrack was een bijzondere geit voor mij. Zij zette mijn stal op de kaart in de dwerggeitenwereld. In 

kocht haar begin 2014 van Marinus Bosman, een mooie kans die ik van hem kreeg. Het was in eerste instantie mijn bedoeling 

om haar alleen te gebruiken als potentiële stammoeder. Zij moest namelijk de goed verervende Roomberg-genen doorgeven in 

mijn stalletje. Maar wanneer ik ze voor het eerst zag in levende lijve was al snel duidelijk dat ze best bewaard was voor haar 

leeftijd. Daarom zou ik vroeger dan gepland mijn keuringsdebuut maken, in Jesseren. Meteen wonnen we samen mijn eerste 

beker. In 2014 liep ze op vier keuringen mee en liep ze drie maal naar de kampioenschapstitel en éénmaal naar de reserve-titel, 

op de Belgische nationale. Het mooiste moment met haar was echter de Nederlandse nationale van 2014. Daar versloeg ze gewe-

zen stalgenote en favoriete Shannara vd Roomberg. Zo stond ik met een geit van Ronnie Klaassen voor Ronnie zelf opgesteld. 

Een schitterend debuutjaar dat ik me niet beter kon inbeelden. In 2015 lammerde ze voor de eerste maal in mijn stal. Ze maakte 

het spannend en de bevalling duurde erg lang. Oorzaak was een niet volledig ontwikkeld lam dat als eerste zat. Het was nog wel 

in leven bij geboorte, maar niet voldoende om te overleven. Daarna volgde twee gezonde bonte geitlammeren. Ze had meer 

moeite om in conditie te komen als vorig jaar. Haar prestatie in Jesseren was net even minder dan het jaar ervoor, toch mooi 

want ik had het dan nog niet verwacht. Richting Alken toe beterde het en stond ze erop zoals ik het wou. Daar behaalde ze het 

reservekampioenschap voor het tweede jaar op rij. 

Samen met Sonya kwam in 2014 een lam van haar mee, dat Marinus had gefokt in combinatie met Briljant vh Rheewold (Loekie 

X Anneke). Dit geitje staat nog steeds op stal. Ze is niet de topper zoals haar moeder, maar ze heeft wel mooie dingen mee van 

haar. De fok met Nero 150 vd Paepenbroekse Hoeve bracht niet het verhoopte resultaat. Jammer genoeg kreeg ik maar één kans 

in de fokkerij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sonya als nationaal reserve kampioen jeugdgeit                       Sonya als nationaal reserve kampioen jongere geit 

 

Palmares Sonya vd Roomberg: 

2008: Jesseren 1B, Raalte 1C, Alken 1B, Nationale 1B 

2009: Raalte 1C, Alken 1B, Nationale 1A+Res. Kamp, Beilen 1A+Kamp 

2010: Lochem 1A+Kamp, Raalte 1B, Blijham 1C, Alken 1A, Nationale 1A+Res. Kamp, Beilen 1A+Res. Kamp 

2011: Blijham 1C, Alken 1C, Nationale 1B, Beilen 1B+Res. Kamp 

2012: Alken 1B 

2014: Jesseren 1A+Kamp, Kerzelare 1A+Kamp, Alken 1B+Res. Kamp, Nationale 1A+Kamp 

2015: Jesseren 1B+Res. Kamp, Kerzelare 1C, Alken 1B+Res. Kamp 

 

Samenvattend behaalde ze op een totaal van 26 shows: 

11X 1B 

6X 1C 

9X 1A 

5X Kampioen 

7X Reserve Kampioen 

Welkom nieuwe leden: 

-Robby Van Looveren uit Wuustwezel 

-Luc Lemmens uit Bekkevoort 

Oproep: 

Mogen we vragen aan de nieuwe leden om een mailadres door te geven aan het bestuur zo-

dat u de nieuwsbrieven in uw mailbox kan ontvangen. 



LAMMERENDAG 

Zaterdag 23 april was de dag waarnaar werd uitgekeken door onze lammeren, of was het 

door hun fokkers?. Op deze dag stond namelijk de jaarlijkse BDO lammerendag gepland. 

Een verschil met voorgaande jaren was dat dit jaar ook niet-leden hun dieren konden mee-

brengen om beoordeeld te worden. Dit was vooral om aan de vraag van een paar kleurfok-

kers tegemoet te komen. 

Wat dit aspect betreft, dit was niet 100% geslaagd omdat er slechts 1 kleurfokker met dieren 

aanwezig was en 1 toeschouwer. Hier hadden we meer van verwacht. 

De afwezigen hebben altijd ongelijk en eigenlijk klopt het voorgaande ook weer niet want 

er was nog een kleurfokker aanwezig. Adelin Meiresonne liet ons een paar Camel(stippel) 

en bonte diertjes zien van een mooi type. Een kleurfokker die dieren fokt met het gewenste 

type, een voorbeeld voor andere kleurfokkers! 

  

De locatie voor deze lammerendag was terug bij ons bestuurslid G.Bosmans in Tildonk. 

Wegens de magere weersvoorspelling werd werk gemaakt van het opruimen van de 

hooistal. Er werden zelfs ramen geplaatst speciaal om het de geitenfokkers naar hun zin te 

maken. Het was dus weer super in orde, met dank aan Geert! 

Het principe is eenvoudig. De lammeren worden per fokker in de ring gezet. Hieruit wordt 

door de omstaanders de beste gekozen. Geen sinecure, maar gelukkig kregen we versterking 

van keurmeester Dimitri Meiresonne om de dieren te beoordelen. Nadat iedere fokker aan 

de beurt geweest is, worden de beste lammeren van elke fokker samen gezet om het mooiste 

bok/geitlam van de dag te kiezen. 

Beginnen deden we met de boklammeren. Hiervan kwamen er op het eind van de dag 8 te-

rug in de ring en werd Troubadour vh Abdijbos (Ursus 69 fan Oldhuystra Zathe x Emani vd 

Elsenburg) als mooiste uitgekozen. 

Bij de geitlammeren werd het een zware strijd tussen de 9 beste lammeren van de dag. Hier 

bleef als laatste over: Pretty Woman vh Hemelveld uit Françoise vd Wolfhaag.   

 

We hopen zeker om deze 2 ‘’dagkampioenen’’ terug te zien op de aankomende keuringen! 

Het werd een dag met super veel kwaliteitsdiertjes van meerdere deelnemers wat het beste 

laat verhopen voor het keuringsseizoen!  



Uitslagen Jesseren: 

 

Boklammeren: 

1A.Troubadour 3 vh Abdijbos 

  B Iwan vd Wolfhaag 

  C Topolino 93 vh Turkeyenhof 

 

1A.Ilja vd Wolfhaag 

  B.Troubadour 2 vh Abdijbos 

  C.Lukas vd Vossenpoel 

 

1A.Filemon vh Heieinde 

  B.Floris vd Steenblookhoeve 

  C.Laslö vd Vossenpoel 

 

Jeugdbokken: 

1A.Huntly vd Wolfhaag 

  B.Admiraal vh Smelehofke 

  C.Hermenneke vh Grensdorpke 

 

Jongere bokken: 

1A.Wout vh Smelehofke 

 

Oudere bokken: 

1A.Charlo vh Knabbelhofke 

  B.Elmardo vd Lange Weide 

  C.Casa Rosa’s Gr.vd Elsenburg 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bokken haalde Huntly vd Wolfhaag van E.Vaessen het dagkampioenschap binnen. Huntly is een 

zoon van Nederlands nationaal dagkampioen 2015 Elfje vd Wolfhaag en Casa Rosa’s Gr vd Elsenburg. 

Bij het kiezen van de dagkampioen werd deze Huntly gesteund door z’n stalgenoot Ilja vd Wolfhaag, een 

Casimir vh Averheino-zoon uit Halloween vd Wolfhaag. Charlo vh Knabbelhofke van E.van de Weijer liet  

zien dat hij op het hoogste niveau nog mee kan draaien. De mooie bokken van het Smelehofke, Admiraal 

en Wout bezorgden P.Kerkhoff 2 x een reserve-titel op. Troubadour 3 vh Abdijbos pakte voor 

D.Meiresonne de reserve-titel bij de boklammeren. Dit boklam bleef ook als laatste zitten bij de eliminaties 

op de lammerendag. De toekomstige eigenaars, Jan Vries en A.Berends zullen dit graag zien. Ook de heer 

Wesselink was in z’n nopjes met de aankoop van Lucas vd Vossenpoel, 1c in de rubriek, maar vooral een 

zoon van dagkampioene Ilsa vd Vossenpoel. Allen proficiat ! Dank ook voor de organisatie en keurmees-

ters. 

 

Geitlammeren: 

 

1A.Ilse vd Wolfhaag 

  B.Lisa vd Vossenpoel 

  C.Marjan vh Rooiveld 

K : Ilja vd Wolfhaag  RK: Troubadour 3 vh Abdijbos 

K: Huntly vd Wolfhaag RK: Admiraal vh Smelehofke 

K:Charlo vh Knabbelhofke RK: Wout vh Smelehofke 
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1A.Ineke vd Wolfhaag 

  B.Model 6 vh Abdijbos                                            

  C.Mira vh Rooiveld 

 

1A.Melissa 91 vh Turkeyenhof 

  B.Mirthe vh Rooiveld 

  C.Lena vd Vossenpoel 

 

1A.Luna vd Vossenpoel 

  B.Filemene vh Heieinde 

  C.Pip vd Doornslag                                                                  

 

1A.Fiona vh Heieinde 

  B.Hilke vh Reigershof 

  C.Fien vd Steenblookhoeve 

 

1A.Hilly vh Reigershof 

  B.Indy vd Wolfhaag 

  C.Daisy vd Wachthoeve 

 

Jeugdgeiten: 

 

1A.Hannelore vd Wolfhaag 

  B.Baukje vd Klimop 

  C.Lies vh Rooiveld 

 

1A.Karolien vd Vossenpoel                    

  B.Bente vd Klimop 

  C.Louise Scott 

 

1A.Kathy vd Vossenpoel 

  B.Goele vh Reigershof                                                             

  C.Pimboly vd Doornslag 

 

1A.Manoe vh Abdijbos 

  B.Melissa 88 vh Turkeyenhof 

  C.Penottie vd Doornslag 

 

Jongere geiten: 

 

1A.Ginger vd Wolfhaag 

  B.Jolien vd Vossenpoel                            

  C.Kaat vh Rooiveld 

 

1A.Galaxy vd Wolfhaag 

  B.Jessie vd Vossenpoel 

  C.Gilberte 1 vd Keppeblomme 

                                                                                                            

K:Ilse vd Wolfhaag RK: Hilly vh Reigershof 

Bij de geitlammeren zagen we het volle zusje van de kampioen boklam 

schitteren. Ilja en Ilse vd Wolfhaag zijn duidelijk uit het goede hout 

gesneden. Wat betreft de kleurfokkerij kregen we in Jesseren een pri-

meur. Voor het eerst werd een camel-stippel tot reserve-kampioene ge-

kroond. ‘Hilly vh Reigershof’.Een pluim voor het geduld en werk van 

A.Meiresonne van ‘het Reigershof’. Ook de 1B-positie in rubriek 11 

van de catalogus was een camel-geitje. In totaal werden er 38 geitlam-

meren gekeurd. 

K:Hannelore vd Wolfhaag RK: Manoe vh Abdijbos 

Bij de jeugdgeiten liet Hannelore vd Wolfhaag de mooiste eigenschap-

pen zien. Zij is een dochter van Ginger vd Wolfhaag en Constantijn vh 

Averheino. Manoe vh Abdijbos uit Model 5 vh Abdijbos en Bruno vh 

Averheino van D.Meiresonne werd reserve-kampioen ten koste van het-

Vossenpoel-duo Kathy en Karolien. 

K:Galaxy vd Wolfhaag RK: Jessie vd Vossenpoel 

Dagkampioen 2015 Jessie vd Vossenpoel botste dit jaar op Galaxy vd Wolfhaag. 
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Oudere  geiten: (de 3de rubriek hier zijn de veteranen) 

 

1A.Ilsa vd Vossenpoel 

  B.Model 3 vh Abdijbos 

  C.Francis vd Wolfhaag 

 

1A.Model 5 vh Abdijbos 

  B.Lissa 97 vh Turkeyenhof 

  C.Tracy vh Smelehofke 

 

1A.Pascoe vd Doornslag 

  B.Femke vh Rooiveld                                

  C.Valentina vh Kastelendorp            
K:Ilsa vd Vossenpoel RK:Model 5 vh Abdijbos 

Gezien het beperkte aantal veteranen werden deze toegevoegd bij de oudere dieren. De titel ging naar Ilsa 

vd Vossenpoel van A.Billen. Model 5 vh Abdijbos van D.Meiresonne is een dier dat in haar keu-

ringsloopbaan een opmars heeft gezet richting de besten. Nu ze ook voor haar stalgenote Model 3 verko-

zen werd, lijkt ze deze trend nog steeds door te zetten. We kijken dus reeds uit naar de tijd dat ze een ve-

terane zal worden !!! Ilsa vd Vossenpoel van Elia vd Wolfhaag uit Hanne vd Vossenpoel mocht de voor-

bije jaren reeds meerdere titels naar huis nemen. Ze kreeg hier de verdiende kroning door als dagkampi-

oene verkozen te worden. Proficiat aan allen !!! 

Nieuws: 

 

-Voor de keuring in Kerzelare op 16 mei 2016 werden 83 dieren ingeschreven door 11 inzenders. 

 

-Op de website ‘BDO dwerggeiten’ vindt u info over de standaard die gehanteerd wordt bij de keuringen. 

 

-Werkstukjes en foto’s kunnen nog steeds toegestuurd worden naar redactiebdo@gmail.com 

 

-De keuring van zaterdag 20 augustus 2016 zal plaats vinden in Waasmunster. Carl Van Goethem, lid 

van onze vereniging stelt zijn manège ter beschikking voor deze keuring, waarvoor oprechte dank. 

Het vraagprogramma zal in de volgende nieuwsbrief verschijnen. 

 

-Op de website vindt u nog een advertentie van Chris Mertens uit Westerlo met enkele interessante dieren 

te koop. 

 

-De lammerendag en de keuring van Jesseren waren 2 aangename activiteiten waar een gezonde positieve 

sfeer heerste. Op naar Kerzelare !!! Inmiddels is H.Wiersma misschien reeds vertrokken… Die afstanden 

soms...maar toch ook bewonderenswaardig. Met een hart voor de hobby !!! Dank ! 

-Iets nieuw en interessant voor de dwerggeitenliefhebber onder ons: het DWERGGEITENPORTAAL. 

(www.dwerggeitenportaal.net)  

Deel uw foto's, video's en vragen met andere dwerggeitenhouders en lees nieuwtjes van andere liefheb-

bers.  

Inclusief voldoende ruimte om een eigen webpagina bij te houden en je stalletje te promoten.  

Het portaal is nog in opbouw, maar met jou erbij, staan we weer wat sterker! Met dank aan 

M.Vandervennet die dit mogelijk maakte.

http://www.dwerggeiten-bdo.be/uploads/2/7/7/0/27700153/6957006_orig.jpg
http://www.dwerggeitenportaal.net/

