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5e TES-FOKDAG ZET HOGE KWALITEITSTRADITIE VOORT
Met één zo een zin hoeft in feite niets meer toegevoegd te worden aan het gehalte waarmee
TES zijn fokdag op 20 september in de ruime manege ’t Ruiterkamp in Bathmen presenteert.
Toch zou het schamel zijn voor TES, inzenders, publiek en allen die de fokdag een warm hart
toedragen na een jaar van afzien - door de blauwtong – en een en ander veel te kort doen
wanneer niet gedetailleerder verslag wordt gedaan van deze thans in het land meest
aansprekende fokdag.
In het bijzonder zijn het de hokken met ramlammeren die we graag noemen, want veelal is op
een keuring daar het moment waarop criticasters zich uitleven.
Dit keer kan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat zij de bovenliggende groep zijn.
Opvallend is ook dat het percentage afwezige catalogusnummers minimaal is.
Meerdere nieuwe gezichten bij deelnemers en het publiek.
De deelnemers zorgen er voor dat de catalogus 164 nummers telt, weliswaar wat minder dan
de editie 2006. Het is na een jaar van weg te zijn geweest lastig om te herstarten, echter het
aangeboden materiaal vergoedde die terugval ruimschoots.
De 6-koppige vakjury beloont dit door slechts alleen 1e prijzen toe te kennen.
Rammen van 3 jaar
De in Westwoud bij D.van Ark geboren rastypische 03881-02319 van eigenaar A. Westendorp wint voor de royaal
ontwikkelde bij Mts. van Aken geboren 01851-05119 welke in eigendom is van de Comb. H. + W. Bollink.

Rammen geboren in 2006
Een prima rubriek, waarbij opvalt dat de rubriek in kwaliteit aanhoudend is. B. Jenneboer behaalt met zijn op het eigen
bedrijf geboren 01405-00605 de 1A en later ook het kampioenschap. L.de Reuver wint de 1B en reserve titel met de door
hem gefokte 04726-01639. De derde plek in deze rubriek is voor de ram 04078-01877 gefokt en in eigendom van
B. Laan.

Kampioen oude rammen

Reserve kampioen oude rammen

01405-00605

04726-01639

Rammen geboren in 2007
Een variërend gezelschap introduceert de 1e serie rammen. Met de luxe en fraai belijnde en met sterke benen voorziene
03439-00700 van fokker en eigenaar M. Bennebroek wordt de lijst aangevoerd. Deze kwaliteitsram behaalt in het
middagprogramma ook de kampioenstitel. Veel vlees en met fraaie kop behaagd wordt 05303-00388 van fokker en
eigenaar J. Schroten 1B. G.van Diest begeleidt zijn ram 00461-02008 naar de 1C-plaats, een dier wat het eerste licht bij
de Comb. P. + H. Horinga ziet.

Best is de 2e rubriek. Toch komen hieruit niet de kampioenen, hoerwel M. Mulder met een extra fraai dier 05905-00284
uit de stal van B. Bramer terecht 1A wordt, voor de bij A.Vervat geboren 00156-00271 in eigendom van B. Boon.
C.Verkaik completeert met 1C met de eigen 05177-01325.
Best is ook de 3e groep rammen waar de, iets beknoptere maar, luxe evenredige ram met luxe kop 01810-01299 van
fokker en eigenaar A. Westendorp de boventoon voert en het reserve kampioenschap opeist. 05177-01355 is mooi
belijnd en evenredig vleesram gefokt en in eigendom van C. Verkaik. L.de Reuver behaalt met de bij de helaas ontvallen
P. Verberne geboren ram 04210-05074 de 1C plaats. Een evenredige en luxe ram maar met een niet correcte kruisvorm.

Kampioen 1 jarige rammen

Reserve kampioen 1-jarige rammen

03439-00700

01810-01299

Individuele ramlammeren
De eerste rubriek wordt aangevoerd door het ramlam 06320-00357 van Comb. P. + H. IJnsen. Dit ramlam blijft later bij
de geselecteerde 10. De ramlammeren gefokt door D. van Ark volgen op de tweede en derde plaats. Het gaat hier om het
ramlam 03881-02496 in eigendom van J. Hellwich en 03881-02503 in eigendom van A. Westendorp.
Een kleine rubriek met 1 kopdier. 04726-01816 van L. de Reuver wordt 1A en komt later bij de geselecteerde 10.
H. Koopman met ramlam 01206-00211 en J. van Hoof met ramlam 03610-00545 behalen respectievelijk de 1B en 1C
plaats. Het ramlam van J. van Hoof blijft in het middagprogramma ook bij de geselecteerde 10.

Tweetallen ramlammeren
Uniforme rastypische lammeren waar weinig op is aan te merken. Dieren met blanke koppen en een mooie ontwikkeling
zien we van J. Schroten die daarmee de rubriek aanvoert. Eén dier, 05303-00421 komt later ook bij de geselecteerde 10.
Wat minder uniform, maar wel mooi bespierde en aansprekende dieren van E. Gosselink die de 1B verwerft en later in
de middag, zijn ramlam 01358-00665 bij genoemde selectie ziet terechtkomen. Graag noemen we nog de best
ontwikkelde dieren die tot 1C reiken van de Comb. Piters / Rittersbeek.
De 2e versie is wisselend, maar prijkt wel met 2 fraaie kopnummers waar J. van Hoof de 1A pakt. Later ook uitgeroepen
tot kampioenstweetal en plaatst zich daarmee voor de 1A van J. Schroten die reserve kampioen wordt. Prima
vleesrammen waar mogelijk de koppen wat sterker kunnen. De 1B van L. de Reuver zijn eveneens mooi van lengte en
typisch en met correct beenwerk. Het ramlam 05769-01378 gefokt door J. de Leeuw dat is in het 1B hok bevind plaats
zich ook voor de geselecteerde 10. De 1C dieren van A. Westendorp zij weliswaar vleestypisch met fraai koppen, doch
kunnen wat meer ontwikkeld zijn.

Kampioen 2-tal ramlammeren

Reserve kampioen 2-tal ramlammeren

03610-00530 en 03610-00539

05303-00421 en 05303-00408

Drietallen ramlammeren
Acht hokken aangemeld en acht beste hokken die de rubriek vullen. De jury heeft het hiermee moeilijk en discussieert
lang om tot verdedigbare plaatsing te komen. Zij zijn daar uitstekend in geslaagd. Immers uit het 1A hok komen de
2 ramlammeren 04726-01767 en 04726-01765 bij de geselecteerde 10. Terwijl ook uit het 1B 2 ramlammeren
respectievelijk 01810-01317 en 01810-01333 bij de geselecteerde 10 ramlammeren behoren. L. de Reuver slaagt er in
met zijn 3 rammen het kampioenschap te ontvangen. 1B is voor A.Westendorp en verkrijgt de reserve titel met zijn hok
3-tal ramlammeren.

Kampioen 3-tal ramlammeren

Reserve kampioen 3-tal ramlammeren

04726-01765, 04726-01767 en 04726-01768

01810-01333, 01810-01317 en 01810-01350

Beste 10 ramlammeren

01358-00665
06320-00357

03610-00545
04726-01767

04276-01816
05769-01378

04726-01765
05303-00421

01810-01333
01810-01317

Individuele ooilammeren
Zwak in aantal en in kwaliteit, waarbij we volstaan met noemen van de 1A 01206-00216 van H. Koopman en 1B van
00957-00583 van Comb. Pluim.

Tweetallen ooilammeren
Waar gewoonlijk de ooilammeren in kwaliteit een boventoon voeren is dat dit jaar niet zo.
De 2 rubrieken laten een wat gewone indruk achter. Of verwachten we misschien teveel? In ieder geval is het ook hier
J. van Hoof die met een goed stel (goede ontwikkeling, maar dieren met wat eenvoudige koppen) de 1A opeist en over
de 2 rubrieken heen kampioen wordt. De 1B en latere reserve kampioen van J. Schroten laten veel luxe zien maar
ontbreekt het aan wat lichaamsruimte. M. Mulder vult dit duo aan met soortige dieren. De 2e serie is eenvoudiger met
lijstaanvoerder Comb. P. + H. IJnsen, die goed ontwikkelde dieren aanvoert die wat licht aandoen in de voorhand.
A. Westendorp en H. Jager zijn de volgers.

Kampioen 2-tal ooilammeren

Reserve kampioen 2-tal ooilammeren

03610-00531 en 03610-00544

05303-00409 en 05303-00405

Drietallen ooilammeren
Uniform en fraai als groep en dieren met blanke, sprekende koppen noteren we voor de inzending van L. de Reuver. Het
trio van J. Laurenssen kan hieraan net niet tippen en wordt 1B met als trio completeerder de luxe, maar minder
ontwikkelde dieren van A. Westendorp.

Kampioen 3-tal ooilammeren

Reserve kampioen 3-tal ooilammeren

04726-01764, 04726-01774 en 04726-01777

05425-00866, 05425-00872 en 05425-00882

Tweetallen 1-jarige ooien gezoogd
Slechts 2 hokken, wel verschillend. 1A wordt Comb. P. + H. IJnsen met luxe ooien. De 1B is voor C. Verkaik met 2
zussen. Deze royalere ooien die t.o.v. de 1A het aan luxe afleggen worden later wel individueel kampioen en reserve
kampioen. We noemen ze graag in die volgorde, te weten 05177-01322 en 05177-01321.

Beste hok 2-tal 1-jarige ooien gezoogd

06320-00307 en 06320-00285

Kampioen 1-jarige ooi gezoogd

Reserve kampioen 1-jarige ooi gezoogd

05177-01322

05177-01321

Individuele 1-jarige ooien niet gezoogd
Een heel beste groep dieren, waar toch niet de latere kampioenen uit komen. J. Hellwich laat met zijn luxe en best
bevleesde en 1A geplaatste 01376-01889 een prima indruk achter. Ook Comb. H. + P. Piters komen met de harde en best
ontwikkelde 04936-00533 steeds meer naar voren. Een ooi aanvankelijk verder gepositioneerd haalt op het ultieme
moment de 1B plaats. Ook de 01358-00654 van E. Gosselink doet met 1C goede zaken.

Tweetallen 1-jarige ooien niet gezoogd
De showrubriek bij uitstek en met 16 opgegeven en aanwezige hokken royaal vertegenwoordigd. Best ontwikkelde fraaie
ooien met mooie blanke, sprekende koppen presenteert L. de Reuver en reikt naar de 1A en het reserve kampioenschap.
De iets minder zware, maar luxe groep, van A.Westendorp behaalt de 1B net voor de uniforme groep van E. Gosselink.
In de 2e groep behaalt het complete stel van de succesvolle L. de Reuver de 1A en het kampioenschap. J. Deinum behaalt
met zware, best bespierde dieren met een bemerking op de vachten 1B en blijft daarmee de luxe, maar iets minder
ontwikkelde dieren van H. Roerink voor.

Kampioen 2-tal 1-jarige ooien niet gezoogd

04726-01736 en 04726-01721

Drietallen 1-jarige ooien niet gezoogd
Veertien aangegeven en opgekomen inzendingen verdeeld in twee beste rubrieken. Luxe ooien in de 1e serie van J.
Schroten die óók tot reserve kampioen worden uitgeroepen. A. Westendorp weet met zijn uniforme trio tot 1B te komen
en blijft daarmee de zeer luxe groep van B. Laan voor. Waarop bij 1 dier een opmerking over de evenredigheid dient te
worden opgemerkt. De tweede serie blinkt uit met 3 kopnummers. Luxe en uniformiteit zijn trefwoorden die opgaan
voor de drie van B. Laan. Zij worden tot kampioensgroep uitgeroepen en 04078-01975 individueel tot reserve
kampioene. M. Mulder moet weliswaar genoegen nemen met de 1B plaats, maar ziet daar tegenover wel dat uit deze
groep de individuele 00919-00805 tot kampioene wordt verheven. L. de Reuver volgt vervolgens het duo.

Kampioen 3-tal 1-jarige ooi niet gezoogd

Reserve kampioen 3-tal 1-jarige ooi niet gezoogd

04078-01975, 04078-02024 en 04078-02028

05303-00387, 05303-00390 en 05303-00398

Kampioen 1-jarige ooi niet gezoogd

Reserve kampioen 1-jarige ooi niet gezoogd

00919-00805

04078-01975

Individuele oudere ooien
Klein maar fijn in kwaliteit noemen we de 4 inzenders met hun show dier waar de Comb. Pluim met 00957-00537 vóór
C. Verkaik blijft met zijn ooi 06365-00496. Later op de dag behaalt eerstgenoemde ook de reserve titel.

Tweetallen oudere ooien
Dit is een heel beste rubriek met zeer luxe ooien. J. Schroten behaalt 1A en het kampioenschap met zeer luxe schapen,
waar de bij D. van Ark geboren 03881-02185 later ook kampioene wordt. Comb. Pluim weet 1B en het reserve
kampioenschap binnen te halen, net voor de beste groep van Comb. P. + H. IJnsen.

Kampioen 2-tal oudere ooien

Reserve kampioen 2-tal oudere ooien

03881-02185 en 05303-00372

00957-00420 en 00957-00412

Drietallen oudere ooien
Twee hokken waar A. Westendorp een fraai typisch mooi ontwikkelde dieren neerzet. De iets schrale en wat minder
uniforme maar met beste benen voorziene groep van G. Vos volgt.

Beste hok 3-tal oudere ooien

01810-00987, 01810-00988 en 01810-01063

Kampioen oudere ooien

Reserve kampioen oudere ooien

03881-02185

00957-00537

1-jarige met lammeren
06320-00292 van Comb. P. + H. IJnsen laat met 2 beste lammeren een goede indruk achter. Geen vergelijk is te maken,
door het leeftijdsverschil van de nakomelingen, met de 1A en wordt H. Koopman 1B met 01206-00204 en haar lam.

Oudere ooi met lammeren
Zeer schamel en feitelijk dik onvoldoende is het aantal ‘meedoeners’ aan deze rubriek. Immers fokken is óók moeders
met hun kinderen laten zien. Daarom dient hieraan meer aandacht te worden besteed. Blij te zien is de 1A van
A. Westendorp. Moeder 01810-01191 met haar 2 lammeren is een best ontwikkelde groep. H. Koopman slaagt er in ook
een mooi stel neer te zetten met moeder 00866-00750, hoewel het type-uitstraling het niet kan winnen van de 1A

Beste hok ooi met lammeren

06320-00292, 06320-00360 en 06320-00361

Jeugdrubriek
Erwin Gunnink, 9 jaar en Gerwin Gommer van 10 trekken zich er niets van aan dat zij slecht met zijn tweeën in de ring
verschijnen. Heel zelfverzekerd leiden zij hun in dit jaar geboren dier voor. Beide lammeren zijn geboren bij
Comb. H. + W. Bollink. Gerwin doet er alles aan om Erwin voor te blijven maar de jury laat uiteindelijk toch de
kwaliteit van het lam het zwaarste wegen en komt tot de conclusie dat Erwin als eerste wordt geplaatst. Beide jongens
heel hartelijk dank voor jullie deelname en zijn jullie een voorbeeld. Een herinneringsmedaille is jullie beloning!

Jeugd

Erwin Gunnink en Gerwin Gommer

Afstammelingengroepen
De traditiegetrouw is de belangstelling voor afstammelingen groepen aanwezig.
J. van Hoof bezet bij de drietallen van de ram 07165-00001 de 1A en kent respectievelijk in C. Verkaik en
M. Bennebroek zijn naaste concurrenten.
Bij de viertallen is L.de Reuver de sterkste aanbieder met lammeren van de ram 05679-01322 en zijn het A. Westendorp
en de Comb. P. + H. IJnsen die volgen.
De vijftallen kent 3 deelnemers waar A. Westendorp met de lammeren van 04605-00599 voor de dieren van
J. Laurenssen en G. van Diest eindigt.

Drietallen

Viertallen

07165-00001

05679-01322

Vijftallen

04605-00599

Bedrijfsgroepen
Bij de viertallen, gemengd, 1-jarige en oudere dieren leidt L.de Reuver de dans, voor H. Roerink en de Comb. Pluim.
Bij de vijftallen, gemengd, 1-jarige en oudere dieren zien we J. Schroten als eerste met in het kielzog de kwintetten van
A. Westendorp en C. Verkaik. De fokgroep, moeder dochter en kleindochter is op voorhand slechts weggelegd voor de
fokkers met een groter bedrijf en kent daarom helaas maar 1deelnemer en wel in de persoon van A. Westendorp.
De volledige uitslagenlijst met het noemen van de hoogst bekroonden zijn terug te vinden op de actuele website van
TES.

Viertallen

Vijftallen

L. de Reuver

J. Schroten

TES is een springlevende club. Een organisatie die met zijn vrijwilligers zo professioneel en kostenbeheersend te
werk wil gaan. Dat dit geen windeieren legt blijkt uit het groeiende ledenbestand van de nog jonge organisatie en
de uit alle provincies en uit België toenemende belangstelling om zich te abonneren op het TES-vakblad.
TES profileert zich en timmert aan de weg! Niet alleen qua presentatie van fokdieren.
Zo is zij voor wat betreft genotypering in het kader van de scrapiebestrijding het 1e stamboek in Nederland dat
door swabs PVE goedkeuring krijgt. Een manier om met een borsteltje wangslijm af te nemen; dus waarvoor
geen dierenarts meer nodig is en TES met zijn laagste stamboektarieven in Nederland opnieuw bijdraagt om de
kosten voor haar leden minimaal te houden. Voor meer informatie kunt u de TES-website raadplegen door op de
button scrapiefokprogramma te klikken (www.texelaar.info)

