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Nu al knap en voor de veertiende maal organiseerden de “Belgische Dwerggeiten Vrienden” onze Belgische Nationale. Een keuring waar menig dwerggeitenliefhebber naar uitkijkt en waarvoor de keuringsdeelnemers, meerdere weken vooraf de planning al opmaken. Wie gaat er mee en wie niet, die één wat
minder voeren en hier net wat meer, nog even wat meer lopen of toch maar niet. Hoefmes, tondeuse,
borstel en kam, maken dat de diertjes er op hun paasbest voorkomen, ten minste als de kapper van
dienst geen fouten maakte. Toegegeven blijft dit toiletteren een kunst op zich en sommigen zijn hierin
zeer bedreven, meer en meer wordt dit nog belangrijker nu de gemiddelde kwaliteit dichter op elkaar
komt te zitten, doch hoeveel mooie diertjes werden er ondertussen al vakkundig “misknipt”.
Om zes uur ging de wekker af, dadelijk was ik klaar wakker het ging nu eindelijk gebeuren. Allereerst
even bij de diertjes langs, hoe staan ze ervoor, moet er nog wat buikvulling bij of oogt het wel goed. Het
zonnetje was er ook al, zij het nog wat twijfelend maar het allerbelangrijkste die temperatuur zat wel
goed. Vlug een stukje eten en mezelf wat opblinken, de diertjes zijn tenslotte niet de enigen die in
showconditie dienen te zijn…(-:). De wagen stond al voorgeladen van vrijdagavond, nu enkel de diertjes nog in de bak en we konden afreizen naar het immer mooie Limburg. Om 08h kwamen we al aan in
Alken, vlug even binnengekeken en wederom was dit prachtig neergezet door Billen & co. Een mooie
ruime ring en makkelijke hokjes, heel rijkelijk en juist verdeeld met ruimte voor elk dier. De ondergrond was niet te nat en niet te droog, juist goed dus om mooi door te stappen. Alle ingrediënten waren
aanwezig om een eerlijke strijd te gaan houden. Mooi kon ik al mijn Uncle Ben’s sponsorzakjes ten
toon stellen voor een ganse dag smaakvolle reclame. Daarna de diertjes naar binnen gehaald, de bak zat
namelijk goed vol met elf stuks aan tien haken…. Hier nog een knipje en daar nog een wrijf, schoenblink, babyolie, plantenspray en paardenlotion, ik keek ernaar en met voldoening zag ik dat het goed
was.
Ondertussen waren er al wat vrienden toegekomen en dat werden er steeds meer, daar ik goed op tijd
was had ik de ruimte om even een babbeltje te slaan en wat handen te drukken. Gaandeweg de dag kwamen er meerdere sympathisanten en nieuwe leden langs, iets wat zeer verheugend en aanmoedigend
werkte. Op het secretariaat hadden enkele bevallige deernen zich neergevlijd in het gezelschap van onze
immer punctuele ringmeester. Ondertussen was Johan al flink aan de slag met zijn geluidsinstallatie
langs waar wij zouden voorzien worden van zeer deskundig commentaar zo bleek ook achteraf. Toen ik
mijn catalogus en nummers ging ophalen viel mij wederom de zorg en quasi perfectie op van dit zeer
gewaardeerde kleinood, al mijn diertjes stonden netjes daar waar ik het had gehoopt, dit gaf mij de
broodnodige tijd en ruimte om van ring na ring, toch tijdig netjes klaar te zijn. De beide keurmeesters
zijnde Johan Van Ginkel en Cor Plomp waren ondertussen ook aangekomen vanuit het hoge noorden.
Zagen ze er niet fantastisch uit zo netjes in het pak gestreken, nu dat strijken bij de ene al beter tot zijn
recht komt dan bij de andere gezien beider morfologie iets uiteenlopend is. Knap toch dat deze mensen
dit zo gedreven blijven doen zo soms op gevaar van lijf en leden.
Na een zeer schoon en integer welkomstwoordje door Luc Dumortier gingen we van start met 136 dieren van 18 inzenders, een heel mooi aantal. Jammer genoeg bleef Dirk Dumeez afwezig en werden zijn
inschrijvingen doorgehaald. Den man had familiale verplichtingen en zo was hij op dat moment nog
steeds zijn allernieuwste kleinzoon Jeff aan het bewonderen. Zoals hij mij later meldde, wat strak in de
middenhand, wat kort in de hals, doch zeer goede verhoudingen, het totaal beeld en type meer dan
hoopgevend, maar iets wankel op de pootjes. Opgelet, Danny meldt zich in de ring en met een krachtig
stem riep hij ring 1 op.

Ring 1 was een goede rubriek boklammetjes met aanhoudende kwaliteit.
Nolan van het Rooiveld was wel een uitlopend kopnummer met goede presentatie en mooi belijnd,
goed bokkentype en goede beweging.
Jesper van de Wolfhaag mooie presentatie, goede beweging, ietsjes minder in achterbenen.
Galant van het Heieinde mooi aanspreekbaar bokje, iets te bloot en mindere show.
Ring 2 was een goede rubriek boklammetjes met drie diertjes op kop van een bijzondere kwaliteit.
Nandje van het Rooiveld soepel in de beweging, prima verhouding, optelsom zeer compleet.
Jari van de Wolfhaag goed gebouwd, mooi front, iets compacter en minder in beweging.
Jason van de Wolfhaag mooi in verhouding met iets meer volume in het middenstuk.
Ring 3 was geen gemakkelijke rubriek boklammetjes toch twee diertjes duidelijk op kop.
Jasper van het Grensdörpke echt bokkentype, mooie verhoudingen, goed op de benen, mag iets
meer temperament en was niet helemaal in conditie.
Troubadour 8 van het Abdijbos temperamentvol soepel dier, zeer luxe, iets losser in schoudertjes en
minder op de achterbenen.
Magnum van de Vossenpoel prachtige voorhand, iets vrouwelijk in middenstuk, mist kracht.
Ring 4 was een beste rubriek Jeugdbokken met aanhoudende kwaliteit.
Navigator 22 van het Groene Weitje veel jeugd, mooie maat en hals, goed op de benen.
Iepke van de Wolfhaag aparte beste bok, iets te royaal, wat houterig in voorbenen.
Esmay’s GR 2 van de Elsenburg heel mooi in verhouding, goede beweging, minder afgewerkt in
voorhand en schouders.
Ring 5 was een rubriek met twee goede Jeugdbokken.
Adel van het Rheewold veel bokuitstraling, goede benen, mooie maat, prachtig middenstuk.
Troubadour 4 van het Abdijbos soepel en mooi luxe in de voorhand, zwak in de rug mist daardoor
de hardheid.
Ring 6 was afgemeld Jongere bokken.
Ring 7 rubriek met een Keur Veteranenbok.
Admiraal van het Heieinde hele beste bok, te goed verzorgt, aan alle kanten iets te veel.
Tot zover de bokken, in de kampioensringen werd de strijd beslecht in het voordeel van.
Nandje van het Rooiveld en Nolan Van Het Rooiveld
Navigator 22 van het Groene Weitje en Adel van het Rheewold
Admiraal Van Het Heieinde
De grootste beker ging uiteindelijk naar, Navigator 22 Van Het Groene Weitje
Proficiat aan Henk Wesselink, die nog maar eens bewijst een neus ….voor bokken te hebben.
Nandje van het Rooiveld ging dus aan de haal met de prestigieuze titel van “Best Eigen Gefokt Belgisch
Boklam”. Vriend Chris heeft dit al geweten van bij de geboorte. Nandje is dan ook een Jasmine zoon net
zoals grote broer Lowietje, dat was. Toch was het Nolan die al tweemaal zijn stalgenoot had geklopt, nu
dus niet. Maar toegegeven Nandje werd dan ook op een meer dan sublieme manier door ikkezelf voorgebracht en zo mocht ik toch ook nog eens de grote beker vasthouden en delen in de Rooiveld triomf.

Navigator 22 vh Groene
weitje K-jeugd en dagK

Adel vh Rheewold
RK-jeugd

Admiraal vh Heieinde
K-oudere

Nandje vh Rooiveld
K-boklam

Nolan vh Rooiveld
RK-boklam

De meisjes dan,
Ring 8 was een zeer mooie rubriek jongste geitlammetjes met twee uitlopende diertjes.
Jane van de Wolfhaag heel fraai in overgangen, mooi halsje, mooi afgewerkt.
Elinoir van de Barbadoshoeve veel luxe, mooi aangesloten, iets mindere show en bespiering
Grandioos Van Het Heieinde mooie verhouding en boven belijning, mist constante show
Ring 9 was een zeer mooie rubriek jongste geitlammetjes met drie fraaie diertjes op deze plaatsen.
Jaantje van de Wolfhaag zeer mooi lang halsje, veel luxe en fijnheid.
Jamilla van de Wolfhaag zeer correct, mooi in stand, kleine bemerking op de benen.
Milly Van De Vossenpoel mooi lang halsje, iets losser in schoudertjes, iets krom in de benen.
Ring 10 was een redelijke rubriek jongste geitlammetjes met aflopende kwaliteit.
Julia van de Wolfhaag mooi in verhouding, iets dieper in de borst en mindere staartdracht.
Nairobi Scott zeer mooi opgericht en fraai in voorhand, bemerking op de achterbenen.
Janisha van de Wolfhaag mooie belijning en vrij correct, doch iets dieper in de borst.
Ring 11 was een redelijke rubriek jongste geitlammetjes met uitlopend kopnummer.
July van de Wolfhaag mooi kopje, zeer fraai zijaanzicht, fijn en correct, heel bijzonder.
Nel van het Rooiveld goede verhoudingen, een echt lam, schoudertjes iets storend.
Louise van de Remskeshoeve vrij correct van bouw, doch zwaarder in het front.
Ring 12 was een goede rubriek oudste geitlammetjes en niet makkelijk te plaatsen.
Eileen van de Wachthoeve mooi in verhouding met zeer lange lijnen en goede presentatie.
Glans van het Heieinde goede verhouding, zeer mooie halsovergang, fraai, mindere show.
Nele van het Rooiveld zeer correct geitje, mist wat uitstraling.
Ring 13 was een vrij goede rubriek oudste geitlammetjes met een mooi aflopende kwaliteit.
Model 15 van het Abdijbos mooi afgewerkt vooral dan in de voorhand.
Edelweis van de Wachthoeve mooie lengtemaat en schoon zijaanzicht, dicht bij 1.
Lissa 106 van het Turkeyenhof zeer correct maar minder in voorhand dan eerste twee.
Ring 14 was een goede rubriek oudste geitlammetjes met duidelijk kopduo.
Melissa 94 van het Turkeyenhof zeer fraai diertje, mooi in lichaam, mag fijner in voorhand.
Model 13 van ’t Abdijbos fraai met mooie lijnen en luxe, mist wat halslengte.
Gravin Van De Steenblookhoeve correct en mooi in verhouding, mist die laatste afwerking.
Ring 15 was een redelijke rubriek oudste geitlammetjes met duidelijk kopnummer.
Isolde van ’t Reigershof uitblinkend in verhouding en overgangen, goede show, mist luxe.
Nepal Scott correct diertje, overgangen en lengte net iets minder dan voorganger.
Eefje van de Wachthoeve mooi zijaanzicht en bovenlijn, gaat wat naar de grond in stap.
Ring 16 was een fraaie rubriek oudste geitlammetjes met twee bijzondere diertjes voorin.
Ivanka van ‘t Reigershof mooi type, aangesloten fraai dier, goede stap, mist wat extra luxe.
Prikneus van de Doornslag mooi voorhandje, prima presentatie, iets minder in verhouding.
Hilde 21 L van de Kruisberg goed type, fraai belijnt, mist conditie, nauw in achterbeentjes.
.

July vd Wolfhaag
K jongste geitlam

Jaantje vd Wolfhaag
RK jongste geitlam

Model 15 vh Abdijbos K oudste lam

Edelweis vd Wachthoeve RK oudste lam

Ring 21 een goede niet makkelijke rubriek jongere geiten met minimaal verschil bij de eerste twee.
Celissa van de Barbadoshoeve fraai en correct geitje met mooie verhoudingen en bovenlijn
Hosanna van de Wolfhaag fraai en goed gebouwd maar stapt minder goed door.
Franne van het Schipdonk zeer correcte best gebouwde geit.
Ring 22 was een goede rubriek jongere geiten.
Hannelore van de Wolfhaag mooie voorhand en goed belijnt, mooi in stand en show.
Kelly van de Vossenpoel prachtige voorhand, goede lijnen en prima presentatie.
Manoe van het Abdijbos zeer mooie maat, spreekt meer aan in stand dan rondgang.
Ring 23 was een goede rubriek oudere geiten waar de eerste twee zeer dicht bij elkaar zaten.
Jessie van de Vossenpoel fraai type met een fantastische show, achterbeentjes iets minder.
Ginger van de Wolfhaag prachtig zijaanzicht en beste benen, iets te weinig temperament drukt het
staartje niet helemaal.
Jasmine van het Rooiveld zeer mooie maat, past nog net, sterke achterhand.
Ring 24 was een zeer beste rubriek oudere geiten.
Ilsa van de Vossenpoel hele mooie voorhand, compleet, iets hakkige achterbenen.
Model 3 van het Abdijbos fraaie voorhand, fijn halsje, zeer goede presentatie.
Charlot van het Heieinde zeer mooie oudere geit, mooie belijning, mindere show.
Ring 25 was een eerder gewone rubriek veterane geiten dier met mooiste verhoudingen op kop.
Pascoe van de Doornslag mooi zijaanzicht, beste verhouding en meest aansprekend.
Femke van het Rooiveld mooi van type, vertoonde wat spanning.
Melissa 72 van het Turkeyenhof aansprekend kopje, bovenlijn kon beter, spanning in lende.
En dat waren de Dames, in de kampioensringen werd de strijd beslecht in het voordeel van.
Jongste geitlam: July van de Wolfhaag en Jaantje van de Wolfhaag
Oudste geitlam: Model 15 van het Abdijbos en Edelweis van de Wachthoeve
Jeugdgeit: Ineke van de Wolfhaag (foto 1) en Inge van de Wolfhaag (foto 2)
Jongere geit: Celissa van de Barbadoshoeve (foto 3) en Hosanna van de Wolfhaag (foto 4)
Oudere geit: Jessie van de Vossenpoel (foto 5) en Ginger van de Wolfhaag (foto 6)
Veterane geit: Pascoe van de Doornslag (foto 7) en Femke van het Rooiveld (foto 8)
Model 15 van het Abdijbos trok het lakentje naar zich toe van “Best Eigen Gefokt Belgisch Geitlam”. Dimitri heeft met dit geitje wederom een verderzetting van zijn inmiddels tot de verbeelding sprekende bloedlijn, over Manoe, Model 5 en Rilca lopende….een wijs geitenbreier zei mij ooit “een dekbokje haal je uit
minstens vier opeenvolgende generaties goede moeders” …dus…..allen daarheen voor een bokje…
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Het dagkampioenschap!

Bij de heren ging het tussen Nandje en Navigator en ondanks dat de kleine enorme plussen had heeft de
jaarling er nog meer en dus ging de hoofdprijs naar koning,

Navigator 22 van het Groene Weitje

De familie Vaessen had de beste kaarten en de meeste ijzers in het vuur. Bij de dames was het al vlug geweten dat vier schonen het dagjuweel konden bemachtigen. Toen Jessie afviel door een iets mindere show
(het kan dus toch), werden de Vaessen-kaarten er alleen maar beter op. Uiteindelijk ging de titel naar een
geitje welke in de voorronde al uitgebreid was bejubeld en zo werd de koningin van de dag,

Ineke van de Wolfhaag

Normaal gezien zorgen Koning en Koningin, voor een nageslacht van prinsjes en prinsesjes doch dat was
in deze nog niet duidelijk bij het ter perse gaan.
Als afsluiter nam Luc Dumortier nog even de micro ter hand en even statig en sereen als altijd sprak hij ons
toe en bedankte iedereen, zelfs diegene die hij vergeten was voor deze fantastisch mooie hobbydag.
Tussen het gesleur met geiten en het inladen van de wagen door, kon ik Danny bezig zien die weer flink
aan de slag was om onze kampioensdieren op hun mooist voor de lens te krijgen. Nog even gezamenlijk
helpen met opruimen en omstreeks 17h zag je al niet meer wat voor iets unieks hier had plaatsgevonden.
Zo kwam er een eind aan een toch wel vermoeiende dag die menigeen voldoening schonk.
Maar wat blijft dan hangen, wat was leuk, wat te onthouden…
Dat ik telkens weer, zeer blij word als ik Herman zijn geitjes zie voorbrengen….
Dat An Vranken beter kan showen dan haren Geert…
Dat Geert Bosmans enorm veel wilg heeft staan…..
Dat Adel zijn naam meer dan waardig is….
Dat den Henk weer iets “speciaals” heeft op de kop kunnen tikken…
Dat Marlinda het nooit vergeet me te bedanken voor de rijst….
Dat de Wolfhaagdiertjes beter worden als de eigenaren ze aan het lijntje hebben…
Dat er vele sympathisanten en nieuwe leden kwamen kijken….
Dat ik toch eigenlijk een heel klein beetje de Chris klopte….
Dat Jessie ook eens niet eerst kan zijn….
Dat het voor keurmeesters soms ook heeeeeeel lastig is….
Dat de cammeltjes wederom zeer degelijk zijn…..
Dat Luxe primeert in het Abdijbos….
Dat ik mijnen Admiraal nog steeds “te” goed verzorg volgens Johan….
Dat Chrisje en Gerardine schatten van secretaressen zijn….
Dat Albert en Diane de voortrekkers van deze keuring zijn….
……………………………
Nagenietend in het huiswaarts rijden besloop me de vraag ….Wanneer is nu weer die volgende keuring?…
Freddy
De trots van de Belgische fokkerij 2017, de best
gefokte lammeren 2017:
Nandje vh Rooiveld van Chris Mertens
V:Esmay’s grandeur vd Elsenburg
M: Jasmine vh Rooiveld
Model 15 vh Abdijbos van Dimitri Meiresonne
V: Troubadour 4 vh Abdijbos
M: Manoe vh Abdijbos
Dank aan de organisatie van de keuring in Alken en de keurmeesters van dienst !

Nolan vh Rooiveld (C.Mertens) pakt titel RK jongste boklam en Bastiaan vh Knabbelhofke (D.Meiresonne) de veterane titel op Nederlandse bokkendag
Het leven zoals het is in stal het Rooiveld:
Going for gold
Dit is waarschijnlijk ook wel wat enkele dagen geleden Usain Bolt moet gedacht hebben toen hij deelnam
aan het WK in London. Pakte dit even anders uit. Bij de start van de estafette werd deze superster geveld
door te veel stijfheid in de benen en meteen ook einde van zijn droom. Gelukkig hebben de rooiveldjes hier
minder last van als ze door de keuringsring paraderen. Souplesse hebben ze meer dan genoeg als ze uit de
startblokken schieten en ze blijven ook doorgaan tot aan de meet.
Met die zekere wetenschap reisden wij zaterdag af naar Leusden waar twee van mijn gladiatoren ‘Nolan en
Nandje’ de kleuren van stal het rooiveld gingen verdedigen. Ze waren reeds outstanding in Alken waar ze
vlot de bekers mee naar huis namen. Maar wat zou Leusden brengen? Al die vedetten in superconditie die
nu samenkomen en strijden om de hoogste eer. Want vergeet niet, geitensport is topsport. Alles moet kloppen en bij enige zwakheid lig je er uit.
Maar voor stal het rooiveld zat dit wel goed. Thuis ging het showen bij Nandje en Nolan super. Mooi de
halsjes erop en rennen maar. Ja Usain ook geiten kunnen dat.
Voor aanvang van de show kreeg ik van een collega geitenfokker nog een sms-je met “veel succes!!” gewenst. Natuurlijk wou ik nog niet meteen in mijn kaarten laten kijken en antwoordde “natuurlijk is het altijd een beetje loterij”. Prompt kwam de reactie “ja maar er zijn ook veel balletjes aanwezig”. Vond ik super en meteen ook een hart onder de riem.
Het vervolg hebben jullie ongetwijfeld al gehoord of gelezen. Nolan (wat in het Iers ‘winnaar’ betekent)
pakte de zilveren medaille na Valeriaan vd Optimist bij de jongste bokjes. Dus zijn naam had hij zeker niet
gestolen. Alle eer echter ook aan Valeriaan die de titel pakte. Zijn naam betekent in het Latijn “potent” en
dus zal hij automatisch wel voor heel wat nakomelingen gaan zorgen. Ook Nandje deed het buitengewoon,
pakte de 1A en kwam bij de vijf beste in de kampioenschapsring.
Voor stal het Rooiveld was dit weerom een topdag na een topseizoen. Een dag die nog lang zal blijven nazinderen. En mijn boklammetjes Nolan en Nandje, zal ik steeds blijven koesteren als halfgoden. Want de
echte god, ja…… die eer is enkel weggelegd voor Usain Bolt.
Chris Mertens (stal het Rooiveld)
Links Nolan vh
Rooiveld
Rechts Bastiaan vh
Knabbelhofke
Ook Nandje vh
Rooiveld en Galant
vh Heieinde konden
een 1A laten optekenen.

Nieuws:
-De realisatie van de nieuwe editie van het DWERGGEITENVADEMECUM is al goed gevorderd: reeds
110 pagina’s informatie en foto’s zijn klaar! Het geheel zal vermoedelijk 130 -140 pagina’s tellen.
Alle fokkers die kun dieren registreren krijgen een halve pagina om hun fokkerij voor te stellen. Een foto,
een kort tekstje en contactgegevens kunnen mij toegestuurd worden tegen 1 september 2017.
Graag een foto van goede kwaliteit (voldoende resolutie).
Wie reeds foto en tekst binnenstuurde kan wijzigingen doorvoeren tot 1 september.
-Welkom aan de nieuwe leden BDO:
Ils Peeters uit Balen
Ann Vijverman uit Roosdaal
-De algemene ledenbijéénkomst is vastgelegd op zaterdagavond 4 november 2017 in restaurant ‘De groen
wilg’ in Erembodegem. Iederéén van harte welkom. Meer info volgt.
-Zaterdag 26 augustus vindt de keuring plaats in Waasmunster, Oudeheerweg-Ruiter 23,vanaf 11 uur.
D.Meiresonne en J.Seynaeve zullen de dieren beoordelen.
Het aantal ingeschreven dieren staat op 52, gebracht door 9 inzenders.
-Navigator 22 vh Groene Weitje (H.Wesselink) mag zich na zijn nationale Belgische titel nu ook kronen tot
Nederlands kampioen 2017. Bij de boklammeren ging de zege naar Valeriaan vd Optimist.(P.Sibma)
- De Nederlandse nationale geitenkeuring vindt plaats in Leusden op 2 september. De teller staat daar op
167 dieren door 35 inzenders. Benieuwd naar de prestaties van de Belgische delegatie.
-U kan dekbokken laten plaatsen op de site van de BDO.
-Kunnen de nieuwe leden hun mailadressen doorgeven zodat ook zij de nieuwsbrief digitaal kunnen ontvangen ?

