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Tekst Ad Berkelmans

de docent veel aandacht aan het
fenomeen van het eerste geweitje
dat een bok opzet. Op de schedel

ij sterke jonge bokken vormt zich
hierop al meteen een klein eerste
gevveitje van hooguit enkele

van het bokkalf ontwikkelen zich in
september de rozenstangen onder
invloed van het mannelijke hormoon
testosteron.
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Meteen daarna zetten ze aansluitend het
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Elke keer als de geit de kop
opgooit, gaat de neus iets hoger
om wind te vangen
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