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Beste leden,
Met de komst van de nieuwe lichting lammeren, gaan we
eveneens van start met een nieuw jaar BDO-plezier.
Op de agenda staan opnieuw de vertrouwde activiteiten
gepland.
Graag willen we u dikwijls ontmoeten op deze activiteiten.
Met een 50-tal leden per jaar beseffen we dat dit een klein
wereldje omvat, maar al gauw zal u merken dat we allen
eenzelfde passie dragen die echt wel de moeite waard is
om met elkaar te delen.
Het lidmaatschap bedraagt ook dit jaar 15 euro. Gelieve
dit zo snel mogelijk over te maken. De gegevens vindt u
op de website en in de kolom hiernaast. Op die manier
kan u aangekochte dieren met stamboom op uw naam
overschrijven en kan u van start gaan met deze hobby.
U zal een jaar lang de nieuwsbrief via mail ontvangen om
op de hoogte te blijven van het dwerggeiten-wereldje.
Vergeet hierbij uw contactgegevens niet door te geven.
Namens het bestuur BDO

Het dwerggeiten-vademecum dat in het najaar van 2017 werd uitgegeven blijft een
aanrader voor elke geitenfokker.
U kan dit bestellen voor de prijs van 25 euro
+ 6 euro verzendingskosten.
Stort dus 31 euro op rekening BDO BE65
7785 6128 4996 met vermelding van uw
naam/adres/vademecum.
Meer info vindt u tevens op de website.
Agenda 2018:
-14 en 15 april: stallenbezoek in Groningen en Drenthe
-28 april: lammerendag
-12 mei : keuring in Jesseren (NFD)
-21 mei: keuring in Kerzelare (BDO)
-14 juli: keuring in Alken (BDV)
-18 augustus: keuring in Waasmunster (BDO)
-November: ledenfeest
In Jesseren zal er gekeurd worden door de heren H.Wiersma en P. Sibma.
In Kerzelare zal er gekeurd worden door de heren J. Seynaeve en A.Groeneveld.
In Alken zal er gekeurd worden door de heren E-J. Regelink en J. Van Ginkel.
Nieuwe leden:
-Patriz Castermans uit Hamont-Achel
-Danny Verboven uit Paal
-Andy Naert uit Lo-Reninge
-Zjef Van Uytsel uit Ham
Welkom aan deze nieuwe delegatie ! Aarzel niet om contact op te nemen met
collega-fokkers die uw vragen met veel enthousiasme zullen beantwoorden.

Stallenbezoek 2018:
Op 14 en 15 april plannen we ons jaarlijks stallenbezoek-weekend. Dit jaar gaan
we naar onze collega fokkers in Groningen en Drenthe.
We bezoeken een 12-tal stallen verspreid over deze 2 dagen.
Iedereen is welkom: elk lid van BDO en partner kunnen inschrijven.
We overnachten in hotel "In Den Stallen" te Winschoten. Daar biedt BDO de inschrijvers ook het avondmaal aan.
Prijs kamers: Tweepersoonskamer: € 69,-, éénpersoonskamer: € 59,- (ontbijt inbegrepen)
Het vervoer per auto wordt in onderlinge afspraak geregeld, met gedeelde kosten.
Inschrijven kan vanaf nu bij Geert Rems: stuur een mailtje!
(geert.rems@telenet.be ).
Inschrijven is bindend wat betreft de overnachtingskosten, aangezien wij de kamers vooraf reserveren!
Graag vermelden bij inschrijving: - met hoeveel personen u meegaat
- of u een 1- of een 2 persoonskamer wenst.
We ronden de inschrijvingen af op 09 februari 2018, teneinde de kamers te kunnen reserveren.

Overzicht 2017:
-Het ledenbestand van 2017 telde 52 betalende leden.
-91 dieren werden van eigenaar gewisseld.
-Er werden 5 stalnamen aangevraagd:
‘De Kluishoek’ van K.Geens
‘The Sweetness Ranch’ van J.Vanhove
‘De Hoesnaek’ van E.Vranckx
‘Het Reepjeshof ‘van J. Van De Gehuchte
‘Het Merets Hofke’ van Kris Wellens
-Er werden 179 dieren geregistreerd. We kunnen vaststellen dat de aantallen van
de laatste 17 jaar schommelen tussen 136 en 242 registraties.
Registraties per provincie:
-Antwerpen 37
-Brabant 51
-Limburg 20
-Oost-Vlaanderen 57
-West-Vlaanderen 3
-Wallonië 11
De dagkampioenen van 2017:
-Jesseren: Jessie vd Vossenpoel en Wout vh Smelehofke
- Kerzelare: Jessie vd Vossenpoel en Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg
-Alken: Ineke vd Wolfhaag en Navigator 22 vh Groene Weitje
-Waasmunster: Melissa 90 vh Turkeyenhof en Nandje vh Rooiveld
Best gefokt Belgisch boklam 2017:
-Nandje vh Rooiveld
Best gefokt geitlam 2017:
-Model 15 vh Abdijbos

