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Belgische nationaal kampioenen
2019:
Esmay’s grandeur 2 vd Elsenburg en Ilse vd Wolfhaag

Belgische kampioenen Alken 2019:
Zaterdag 13 juli was het voor geitenminnend België en Nederland verzamelen geblazen
voor alweer de 16e editie van de Belgische Nationale Dwerggeitenkeuring in manège Allius
in Alken. Traditiegetrouw was de manège weer in keuringsconditie gebracht door team Albert Billen, al evenlang bezieler van deze keuring. Er waren niet alleen veel Belgische en
Nederlandse toeschouwers maar zelfs de Regionale TV Limburg zond een reporter om beelden te schieten en interviews af te nemen. Als keurmeesters traden deze keer E.J.Regelink
en Cor Plomp op. Zij mochten 127 dieren op hun plaats zetten.
Beginnen doen we traditiegetrouw met de boklammeren verdeeld over 2 rubrieken deze
keer:
De eerste rubriek was een mooie aflopende rubriek met een goed kopnummer, de zwarte
(zal niet de laatste keer zijn J) Luciano vd Wolfhaag met een mooi boktype en mooie verhoudingen.
Een duidelijke 2de plaats was weggelegd voor Illias vh Heieinde, die qua type goed aansloot bij het kopnummer maar even wat luxe mist.
In een hele mooie 2de rubriek kregen we te maken met een uitlopend kopnummer, Lasse
vd Wolfhaag, een diertje dat de mooiste verhoudingen toonde. Stalgenoot Lazaros vd Wolfhaag was ook een fraai bokje met een mooie belijning maar net iets minder afgewerkt dan
Lasse.
Kampioen: Lasse vd Wolfhaag (Felix vd W ieringerm eer x Hannelore vd
Wolfhaag)
Reserve : Lazaros vd Wolfhaag (Jesper v’t Reigershof x Jaantje vd Wolfhaag)

Ook bij de jeugdbokken 2 rubrieken, in de eerste hadden we een uitlopend kopnummer met
Dinand vd Optimist, het dier met de mooiste verhoudingen. Op de 2de plaats kregen we
Othello vh Rooiveld, net iets minder in die verhoudingen en hij is massaal genoeg in de
voorhand.
De 2de goede rubriek ging naar een soepele Alwin vd Veldhoeve. Heel erg mooi in de voorhand met mooie verhoudingen. Koen vd Wolfhaag nam plek 2, een bok iets minder in de
bewegingen dan Alwin.
Kampioen: Alwin vd Veldhoeve (Fleur’s Grandeur vd Elsenburg x Gemma vd
Elsenburg)
Reserve: Dinand vd Optimist (Valeriaan vd Optim ist x Jannie vd Optim ist )

De rubriek jongere bokken was een prooi voor Kampioen Galant vh Heieinde
(Esmay’s Grandeur vd Elsenburg x Fien vh Heieinde) , de bok met het meeste jeugdopdruk,
mooi in overgangen en ook in stand. Reserve Kampioen Troubadour 8 vh Abdijbos (Frits vd
Wieringermeer x Francien vd Wolfhaag) is ook een bok met een fraai zijaanzicht maar in
z’n front net iets minder luxe.
Eén oudere bok op de keuring vandaag, Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg (Car l van
Meerna x esmay vd Elsenburg) een mooi belijnde, fraaie bok met een goede presentatie. Hij
zou wat mooier in de verhoudingen kunnen.

Dan was het de beurt aan de geiten om hun kunsten te laten zien, beginnen deden we met
de jongsten van allemaal, namelijk de jongste geitlammeren :
En we starten dadelijk met een goede aflopende rubriek met toch nog een uitlopend kopnummer, een uniek exemplaartje volgens de keurmeesters : Odetje vd Vossenpoel. Ideaal vh
Heieinde sluit hier mooi bij aan, zij is zeker zo luxe maar draagt onvoldoende het halsje tijdens het rondgaan.
De volgende voldoende rubriek werd gewonnen door Nena vd St.Rochushoeve, uitlopend,
niet de allerluxte maar wel de correctste met een beste presentatie. Een eervolle vermelding
van de keurmeesters gaat naar eigenaar Urban Smets die er als keuringsdebutant in slaagt
om zijn diertjes supermooi te laten showen. Na Nena was de 2de plaats voor Bo-Dean vd
Veldhoeve, een mooi luxe geitje maar met een iets mindere presentatie.
De volgende beste rubriek bracht het geitje met het mooiste lammetjestype, mooiste opdruk
en luxe op kop, namelijk Baukje vd Veldhoeve. Little Venetia vd Wolfhaag is ook een lammetje dat veel indruk maakt door haar fraaie belijning maar kon nog even soepeler door de
ring gaan.
Lindsey vd Wolfhaag won de volgende rubriek door haar constante show en haar mooie belijning. Hilde K.2 vd Kruisberg, een geitje met fraaie verhoudingen kon mits een betere
presentatie en conditie een concurrent zijn voor Lindsey.
De laatste rubriek jongste geitlammeren was een rubriek met wat diverse types maar toch
met een duidelijk kopnummer Babet vd Veldhoeve wegens conditie en kracht in de achterbenen. Net die kracht mist de 1B Ida vh Heieinde wat, maar verder is ze mooi aangesloten
en heeft ze een luxe opdruk.
Kampioen: Odetje vd Vossenpoel (K oen vd W olfhaag x N eeltje vd Vossenpoel)
Reserve: Baukje vd Veldhoeve (Dinand vd Optim ist x Sharlyna vd Room berg)

De eerste rubriek bij de oudste geitlammeren bracht ons de 1A plaats voor Lotte vd
Wolfhaag, het diertje met de mooiste presentatie en de mooiste verhoudingen. Haar 1B was
Oliene vd Vossenpoel een geitje dat zich geweldig verkoopt maar de achterbenen mochten
krachtiger.
Bij de volgende rubriek 2 mooie dieren op kop en helemaal vooraan kwam Olivia vd Vossenpoel, superieur in stand en qua type. Kara vh Reigershof kwam hierachter, zij kan beter
bewegen maar heeft de hals er minder fraai op en is wat ronder in het algemeen.
In de volgende prima rubriek hebben we een opvallend kopnummer in de vorm van Indra
vd Steenblookhoeve, een diertje met een prachtige presentatie, een fraaie belijning en type.
Haar 1B werd de correcte, mooi in verhouding zijnde Kira v’t Reigershof, zij legt het tegen
Indra af op de laatste luxe.
Weeral een hele mooie rubriek deze keer (volgens de keurmeesters misschien wel de mooiste…). Hier op kop Lisa 111 vh Turkeyenhof, de compleetste van bouw, show en onderdelen. Hiertegen moest Paris Scott het opnemen, maar dat deed ze met verve. Ze was alleen
iets strakker in de middenhand waardoor ze het op vrouwelijke type moest afleggen tegen
Lissa 111.
De volgende rubriek was weer een beste . Hier aan kop Melissa 100 vh Turkeyenhof een
fraai diertje met een mooi vrouwelijk type en fraai kopje. Larissa vd Wolfhaag op de 2de
plaats omdat ze in de middenhand net even strakker was.
De laatste rubriek oudste geitlammeren ging naar Nox vd Remskeshoeve, de compleetste
van de rubriek in stand en rondgang wegens het mooie lammetjestype dat ze laat zien. Runner up hier was Melissa 99 vh Turkeyenhof, een diertje met mooie verhoudingen maar het
mist wat de jeugduitstraling.
Bijzonder tijdens het kampioenschap bij de oudste geitlammeren was dat van de 6 geitjes er
5 zwarte bij zaten, een mooi (zwart) gezicht J
Kampioen: Melissa 100 vh Turkeyenhof (K oen vd W olfhaag x Lissa 109
vh Turkeyenhof)
Reserve: Indra vd Steenblookhoeve (K oen vd W olfhaag x K arolien vd
Vossenpoel)

Verder met de jeugdgeiten dan maar;
De eerste prima rubriek ging naar Karina vd Wolfhaag een zeer jeugdig diertje met mooie
verhoudingen. Die mooie verhoudingen bezat 1B Neeltje vd Vossenpoel ook, maar ze is net
wat zwaarder in de voorhand.
De volgende rubriek had een duidelijk kopnummer in Karinka vd Wolfhaag, het diertje met
het mooiste totaalplaatje in deze rubriek en met de mooiste verhoudingen en presentatie.
Fijne Kiana vd Wolfhaag hierachter had veel jeugd maar ze mocht wel iets dieper stappen.
De zeer correcte Feliena vd Barbadoshoeve kwam op kop in de volgende, mooie rubriek,
door haar rasuitstraling mooie belijning en presentatie. Net in de voorhand iets minder fijn
was 1B Olimpia vh Rooiveld met haar mooie jeugduitstraling.
Een duidelijk kopnummer in de volgende rubriek, Halucinant vh Heieinde door haar correctheid, mooie belijning en mooie front. Nieneke vd Vossenpoel zit mooi in de verhoudingen maar heeft net wat minder jeugduitstraling.
Fraai kopnummer Natasja vd Vossenpoel, mooi in de verhoudingen en belijning kwam op
kop doordat ze net iets meer jeugd bezit dan haar 1B Annemoon vd Veldhoeve. De keurmeesters beschreven haar ook als fraai maar dus net iets minder jeugdig dan Natasja.
Kampioen: Karinka vd Wolfhaag (Graaf vh R heew old x Jaantje vd W olfhaag)
Reserve: Karina vd Wolfhaag (Graaf vh Rheew old x Jaantje vd W olfhaag)

Kampioenen jongere geiten

Kampioenen jeugdgeiten

De eerste rubriek bij de jongere geiten werd omschreven als de beste rubriek van de
dag en was weggelegd voor Model 15 vh Abdijbos een zeer complete geit met bijzondere
fraaie overgangen. Hier achter nam July vd Wolfhaag plaats. Zeer fraai met een extreem
goed type in zij-aanzicht, maar net ietsje massaler dan model 15.
De 2de rubriek bij de jongere geiten was voor Model 16 vh Abdijbos, zij werd omschreven
als een mooie vertegenwoordiger van het ras, wegens haar jeugd, luxe, verhoudingen en belijning. Model 13 vh Abdijbos zit hier dicht tegenaan maar ze mist de laatste fijnheid en afwerking.
Kampioen: Model 15 vh Abdijbos (Troubadour 4 vh Abdijbos x M anoe vh
Abdijbos)
Reserve: July vd Wolfhaag (I epke vd W olfhaag x Hallelujah vd W olfhaag)

Bij de oudere geiten hadden we in de eerste rubriek met Inge vd Wolfhaag een goed kopnummer met een goeie natuurlijke presentatie en een jeugdige opdruk. Ze werd gevolgd
door Heeckeren Lambada, iets fraaier maar ook iets rijziger met een beetje spanning tijdens
het rondgaan.
De volgende beste rubriek met een bijzonder fraai kopnummer in Ilse vd Wolfhaag, wegens
haar vloeiende belijning en fraaie voorhand.
1B werd Celissa vd Barbadoshoeve ook hier een geit met een fraai type, maar net een tikje
zwaarder dan Ilse.
De laatste rubriek oudere geiten was ook de laatste rubriek van de dag (Waar zitten de veteranen??).
Een goede rubriek en het dier met de meeste uitstraling en mooiste front op kop, namelijk
Hosanna vd Wolfhaag. Kelly vd Vossenpoel kwam dankzij haar goede verhoudingen op de
1B plaats terecht.
Kampioen: Ilse vd Wolfhaag (Casim ir vh Averheino x Hallow een vd W olfhaag)
Reserve: Celissa vd Barbadoshoeve (Loek ie vd Vossehoeve x M elissa 77
vh Turkeyenhof)

DAGKAMPIOEN BOK
ESMAY’S GRADEUR 2 VD ELSENBURG
DAGKAMPIOEN GEIT
ILSE VD WOLFHAAG
Dank voor de organisatie van deze keuring !

Zo nu en dan valt er ook minder nieuws te melden. Zo hebben we moeten afscheid
nemen van de kampioenen Galant vh Heieinde en Model 15 vh Abdijbos. De eigenaars
zullen vast en zeker mooie herinneringen koesteren aan deze dieren.

