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Er waren 37 inzenders naar de mooie manege ’t Ruiterkamp te Bathmen gekomen. Samen met meer dan 300
dieren, een grote Texelaarkeuring.
Ook de publieke belangstelling was goed te noemen, maar het kan altijd beter.

Rubriek 1 oude rammen

Publieke belangstelling

Oude rammen
De oude rammen beten zoals gewoonlijk het spits af op de fokdag .
Deze waren verdeeld in 2 rubrieken oude rammen.
De eerste rubriek was van bijna excellent niveau, daar drie van de vijf rammen met A-90 pnt. of meer
ingeschreven waren.
De bekende keuringscoryfee ram 04726-01767 van L. de Reuver uit Boven Leeuwen was dit jaar ruim de
oudste deelnemer van het rammenkorps met zijn vijf jaren. Vorig jaar reserve kampioen oude ram in
Bathmen. De ram heeft 92 pnt. op zijn keuringsrapport staan.
Ook een keuringskanon is de bijna niet minder bekende ram 06465-71364 van M. Postma uit Doezum. Het
driejarig mannelijk dier had dezelfde week bij herhaalde keuring de A-status verworven, en heeft 90 ptn.
toebedeeld gekregen van twee inspecteurs van het TES Stamboek.
Een fraaie bekroning voor fokstal Postma die met dit vaderdier het fundament legt voor zijn
Texelaarfokkerij.
De derde A-ram is 01851-66330 van fokker Mts. van Aken uit Etten, met als mede-eigenaar S. Stals te
Molenbeersel (België).
De rubriek werd compleet gemaakt door de rammen 04726-01929 (v. 04726-01767). Deze was vorig jaar
kampioen oude rammen, eigenaar is L. de Reuver. En tenslotte ram 05718-25489 (v. 05655-00909) fok. D.
Beijeman uit Oosterwolde, eigenaar Comb. Oude Veldhuis-Wetsteen uit Ambt Delden en W. Schrijver uit
Lochem.
De twee koppige jury C. Pauw en W. de Leeuw, aangevuld met aspirant jurylid de jeugdige Y. Pletinckx uit
Moerbeke (België), hadden de schone, doch moeilijke taak om alle individuele dieren in de rubrieken op
volgorde te plaatsen.

De betere dieren werden steeds later naar het midden van de keuringsring gedirigeerd. (Ringmeester H.
Koopman uit Hooghalen vervulde deze taak met verve, in samenwerking met speaker W. Kistemaker uit
Sijbekarspel). Met als gevolg dat het dier dat het laatst mocht opstellen op dat moment de 1A plek inneemt.
Deze manier van keuren bouwt de spanning op en maakt het overzichtelijker voor het publiek.
Nadat de rammen 05718-25489 en 04726-01929 waren opgesteld, kwam de kersverse A-ram van Postma op
de 1C plek. In Tolbert, de fokdag van het noorden, een aantal weken eerder nog reserve kampioen geworden.
Het dier imponeert door zijn extreme afmetingen, fraai zijaanzicht, maar is wat beknepen rond het kruis en
lendenen. Als tweede werd geplaatst de van Aken ram 01851-66330, een best bespierde brede ram met fraaie
kop en veel adel. Op kop kwam L. de Reuver met zijn bekende A-ram 04726-01767, een best bewaarde
vijfjarige ram met beste ontwikkeling, veel type en vlees. Alom een imponerende ram.
Een zeer goede rubriek oude rammen van apart niveau zoals de jury het na de toelichting terecht verwoorde.
De tweede rubriek oude rammen had meerdere dieren in de ring, met zeer beste rammen in de voorste
gelederen.
Naarmate de opstelling in de ring vorderde werd het op het eind toch nog moeilijk voor de jury. De 1C was
weggelegd voor ram 06403-63676, een fokproduct van de Mts. Eggerink-Veneman uit Wierden. Deze ram
was vorig jaar de reserve kampioen jeugdram van TES, en dit jaar de reserve kampioen oude ram fokdag
Didam. De ram is breed, beste voorhand, fraaie kop, maar iets minder lengte dan de 1A en 1B.
De 1A was na enig intensief overleg voor 01548-02343 geboren bij E. ten Pierik uit Diepenheim, en in
eigendom van Mts. van Aken.
Een vleestypische ram met goede rasuitstraling, goede kop en goed op de benen.
Als tweede in deze rubriek de vorig jaar met 90 ptn. ingeschreven ram 04726-01999 van L. de Reuver, met
mede-eigenaar M. Mulder uit Westerbork. Het dier was vorig jaar TES-kampioen jeugdram.
04726-01999 is goed ontwikkeld, fraaie belijning, veel ras en een best front en balkvormig gebouwd.
De individuele kampioens keuring werd na de middag door een vijfkoppige jury voltrokken middels het
bekende punten toekenningsysteem met bordjes.
Kampioen oude ram werd 04726-01767, zijn zoon 04726-01999 pakte de reserve titel. Zowaar een bijzonder
fokresulaat voor de trotse fokker L. de Reuver uit de Betuwe.

Kampioen oude rammen 04726-01767

Reserve kampioen oude rammen 04726-01999

1-jarige rammen
De 1-jarige rammen waren verdeeld over vier rubrieken.
Kwalitatief moesten de jeugdrammen toch de oudere rammen voor laten gaan. Maar veel van de jonge
rammen ogen laatrijp, dus dit belooft wat voor volgend jaar.

Op 1C in de eerste rubriek 1-jarige rammen kwam een fokproduct uit de stal van J. Leuverink uit Borne.
Vorig jaar was het als ramlam een echte blikvanger op de TES-keuring en later dat jaar op de TPTO-keuring
te Ambt Delden.
Het dier draagt nummer 01474-18730, zeer goed ontwikkeld met veel lengte, maar mist bespiering in het
achterstel en mocht als geheel iets meer rasuitstraling hebben. De ram is een zoon van A-ram 04726-01767.
Op de tweede plek ram 04233-00422 (v. 05615-25430) van R. + M. Oude Veldhuis-Wetsteen. Een goede
lange ram met voldoende bespiering.
Bovenaan in deze rubriek B4062-01013, een Belgisch fokproduct van G. Dossche uit Aalter, en in eigendom
van B. Laan uit het Noord-Hollandse Winkel. Een keihard bespierde ram, met een mooie balkvorm en goed
van soort.
De tweede rubriek 1-jarige rammen was een onregelmatige rubriek, de dieren kwamen nog al eens
ontwikkeling te kort, vooral qua hoogtemaat.
Derde werd hier ram 01376-24914 (v. 01494-42392), een mooie typische ram van J. Hellwich uit Den Ham,
die iets meer ontwikkeld mocht zijn. Nummer twee een ram van A. Westendorp uit Enschede. 01810-01595
(v. 01405-00753), een brede ram, die iets stoort in de voorhand. Op de 1A 01851-67036 (v. 01851-66310),
fok/eig. Mts. van Aken. Deze was de meest complete ram van de rubriek.
Rubriek 2C was qua rasuitstraling een toch meer aansprekende rubriek.
Ram 01474-18740 (v. B4062-00898) van J. Leuverink is een normaal ontwikkelde ram met veel type en luxe
kop, maar doet als geheel wat vrouwelijk aan. Op 1B mocht opstellen ram 06465-78484 ( V. 04210-83235)
van M. Postma. Een best ontwikkeld dier met veel lengte, maar heeft minder type als de 1A. Deze plek was
weggelegd voor 04726-02068 (v. 01851-66488) van L. de Reuver. Een fraaie ram met veel jeugduitstraling
en best van type, en met een goede huid. 04726-02068 werd deze zomer op de eerste Texelaarkeuring van
2013 kampioen Texelaarfokdag te Didam.
De laatste rubriek 1-jarige rammen was een goede rubriek met een best kopnummer. 1C werd een ram van
Mts. Vellenga uit Eenrum, 00261-42000 (v. 02325-44794), beste ontwikkeling en veel inhoud, mist de
uitstraling van de 1B. Deze was bestemd voor 00586-11585 (v. 04212-25550) De ram is geboren in stal Blok
uit het Groningse Zuidwolde. Een zeer fraaie ram met mooi zijaanzicht met passende bespiering. De
Groningse ram moest 04078-02442 (v.01405-00740) van B. Laan voor zich dulden. Deze ram was goed
breed, met een mooi rastype en droog beenwerk.
Als kampioen jeugdram werd de Belgische ram B4062-01013 van B. Laan verkozen. Reservekampioen werd
H. Blok met zijn 00586-11585.

Kampioen 1-jarige rammen B4062-01013

Reserve kampioen 1-jarige rammen 00586-11585

Ramlammeren
De ramlammeren waren ook dit keuringsjaar goed vertegenwoordigd.
In het algemeen laat de uniformiteit van de ingezonden toekomstige vaderdieren wel wat te wensen over.
Dit gold voor het onderdeel ontwikkeling, maar ook het type en de bespiering lieten vaak een wisselend
beeld zien.
Er waren twee rubrieken enkeltallen, waarbij in de eerste rubriek ramlam 05546-03100 (v. 05546-03068)
beslag legde op de 1A plek. Een best bespierd lam met veel uitstraling. Trotse bezitter is J. Claus uit
Loppersum. Als tweede werd ramlam 05905-60025 (v. 00919-00889) van B. Bramer uit Vriezenveen
aangewezen. Het dier is goed ontwikkeld en heeft veel lengte. De 1C was voor Comb. H. + P. Piters uit het
Limburgse Cadier en Keer, met 04936-00684 (v.04936-00640). Een ramlam met veel lengte en voldoende
type. Door het leeftijd verschil was het een wisselende rubriek. Het oudste ramlam is 28 februari geboren, de
jongste 3 april !
De andere rubriek ramlammeren toonde net iets meer klasse. Vooraan kwam A. Sprukkelhorst uit Ruurlo
met zijn 06109-73988 (v. 04539-00656). Deze bezit veel lengte met een fraai zijaanzicht, maar heeft een wat
gewone kop.
Tweede kwam H. Bies uit het Drentse Een met een zeer fraai ramlam, 04851-47913 (v. 00668-30908),
geboren bij J. Kupers uit Appingedam. Het lam heeft een ruime voorhand, en bovendien gesierd met een
luxe kop. Deze wist na de middag door te dringen tot de beste 10 ramlammeren. Op 1C Mts. van Aken met
ramlam 01851-67271 (v.01851-66323), een breed lam met een mooie bespiering.
Bij de tweetal ramlammeren zaten beste dieren in de hokken.
Wat te denken van het tweetal van de Twentse fokker G. Zum Grotenhof uit Saasveld. Op de 1A positie, en
allebeide ramlammeren later tot de beste 10 behorend. Het zijn 01755-80556 (v. 03938-04333) en 0175580558 (v. 01524-80305). Een goed uniform tweetal ramlammeren met veel lengte, ras en ontwikkeling. 1B
werd J. Leuverink met 01474-18761 (v. 01474-18730), kwam ook bij de beste 10, en 01474-18758 met
dezelfde vader. Mooi belijnde lammeren, blanke koppen, mooie kruizen, maar als geheel wat aan de lichte
kant. A. Vervat uit St. Nicolaasga werd hier 1C met zijn dieren 00156-00350 (v. 00919-00877) en 0015600355 (v. 00919-00877). Waarbij de laatstgenoemde wist door te dringen bij de beste 10. Deze waren goed
van type, alleen iets minder in de vachten.
De daarop volgende rubriek tweetallen was kwalitatief iets minder.
W. Schrijver uit Lochem had een passend tweetal neergezet, met veel lengte, hellende kruizen en veel
vleesopdruk. Het zijn 01798-80433 en volle broer 01798-80434, vader B4081-00034. Laatrijpe dieren, een
terechte 1A. Als tweede 01818-94227 (v. 01367-38497) met halfbroer 01818-94232 van A. Vernooij uit
Wijhe. Best ontwikkelde lammeren maar iets minder bespierd dan de 1A. De derde plaats in deze rubriek is
voor de Gebr. Paulus uit Boelenslaan. Met de halfbroers 06333-27973 en 06333-27975 met als vader 0407802408. Goed ontwikkelde lammeren, mooi bespierd maar minder uniform.
De laatste rubriek tweetal ramlammeren was een goede rubriek.
Twee best ontwikkelde rammen, met veel breedte werden 1A gezet. Waarbij 06104-19537 (v. 01851-66825)
zeer breed was, met beste voorhand. Deze werd vergezeld door zijn halfbroer 06104-19531. Eigenaar is G.
Tuenter uit Zelhem. Op 1B de niet minder ontwikkelde, doch iets slordig in de vachten het tweetal van Gebr.
Paulus, met 06333-27983 (v. 00228-01928 K) en 06333-27941 (v. 04078-02408). Waarbij de laatste bij de
beste 10 kwam. De Mts. van Aken kwam met wat lichte, doch vleestypische lammeren op 1C. Het zijn
01851-67355 (v. 01851-67036) en 01851-67291 (v.1851-66676).
Tot kampioenshok tweetal ramlammeren werd vlot het hok van G. Zum Grotenhof aangewezen.

De drietal ramlammeren waren verdeeld over twee rubrieken.
Ook hier was er nog wel eens verschil in de zwaarte, en ontwikkeling van de lammeren, terwijl toch alle
dieren in maart waren geboren.
Een uitlopend drietal waren de lammeren van B. Laan, deze waren zeer uniform, rastypisch en evenredig
gebouwd en met beste koppen, luxe dieren. Het zijn 04078-02468 (v. 00919-00877) met halfbroer 0407802478, en 04078-02502, zoon van de in België bij L. en C. Jacobs geboren ram B4797-00022. Waarbij de
laatste twee ramlammeren bij de beste 10 kwamen. Op gepaste afstand kwamen de lammeren van G. Vos uit
het Drentse Zuidwolde. Het waren wel de jongste lammeren van de rubriek, maar kwamen toch duidelijk
ontwikkeling te kort. Verder wel rastypische dieren met blanke koppen. Het zijn de tweelingbroers 0105501503 en 01055-01504 met vader B4797-00022 en 01055-01505 van dezelfde vader.
Mts. Vellenga moest even slikken, zijn drietal ramlammeren was in Tolbert kampioenshok, maar moest hier
genoegen nemen met de 1C positie. Zijn dieren waren best ontwikkeld en evenredig gebouwd. Goede
middenhanden, goed bespierd maar wat minder in de vachten.
De tweede rubriek drietallen werd eveneens aangevoerd door dieren uit de stal van B. Laan. Ook deze waren
rastypisch, goed ontwikkeld, goed bevleesd en voorzien van beste voorhanden. Het zijn de broers 0407802499 en 04078-02500 met als vader B4797-00022 en de 00919-00877 zoon 04078-02505. Laatst genoemd
ramlam kwam bij de uitgeselecteerde. Deze maakte het trio compleet bij de beste 10 ramlammeren voor
fokker Laan. Weer een mooi fokkerij succes voor deze bevlogen fokker uit Noord-Holland en zijn vriendin
Sijke de Vries. De Mts. van Aken haalde het niet met zijn fraaie vleestypische lammeren met extra lengte.
De dieren oogden ook wat schraal en werden 1B met 01851-67248 (v. 01851-67025), 01851-67288
(v. 01851-66676) en 01851-67293 (v. 01474-18733).
Hetzelfde gold min of meer voor het toch wel luxe drietal van R. +M. Oude Velthuis-Wetsteen. De
lammeren 04233-90794 (v. 05718-25489), de halfbroers 04233-90766 en 04233-13411 met als vader 0423300422 waren mooi belijnd, goed bespierd, heldere koppen, maar bleken ook wat schraal te zijn. Ze kwamen
op 1C te staan.
Toch wel met overmacht werd het trio ramlammeren van B. Laan uit de eerste rubriek tot kampioenshok
gekroond.

Beste hok 2-tal ramlammeren G. Zum Grotenhof

Beste hok 3-tal ramlammeren B. Laan

Beste 10 ramlammeren

Ooilammeren
Er was één rubriek ooilammeren individueel, het was een kleine maar goede rubriek. Met op kop een best
ontwikkeld ooilam met veel lengte, mooi belijnd. 01755-80561 (v. 03938-04333) van G. Zum Grotenhof.
A. Vernooij vlak erachter, 1B met zijn 01818-94225 (v. 01367-38497), een lam met een breed lichaam en
goed beenwerk, mooie uitstraling.
De tweetal ooilammeren waren net als de drietallen over het algemeen wel goed van type, maar ook hier veel
variatie in ontwikkeling, en dan met name in lengte en hoogtemaat.
Een soortig tweetal, veel lengte demonstrerend, vlot ontwikkelde ooilammeren van J. de Leeuw uit Alphen
a/d Maas kwam op kop in zijn rubriek. Dochters van de A-ram 01851-66330. Comb. H. en P. Piters op 1B
met twee goed ontwikkelde, vleestypische lammeren met een bemerking op de vachten. Met als vaders de
eigen gefokte ram 04936-00640 en ram 01851-67000.
De tweede rubriek ooilammeren had in de 1A een best duo van H. Jager uit Westerbork. De halfzusjes
00824-00197 en 00824-00201 met als vader 04078-02251. Ze waren uniform, rastypisch en goed
ontwikkeld. Mts van Aken 1B met vleestypische, rassige lammeren, maar minder uniform. De tweeling
zusjes 01851-67331 en 67332 zijn van ram 01851-67036.
De derde rubriek tweetal ooilammeren had op kop een rastypisch tweetal met mooie lengte en goede koppen
van J. Krabbenborg uit Mariénvelde. Tweeling zussen 04539-00725 en 00726 van ram 01947-16102.
Goede tweede werd H. Bies, met de door P. Leistra uit Haulerwijk gefokte zussen 06519-29205 en 29206,
vader 00668-76241. Mooie soortige lange lammeren, zij oogden iets minder uniform dan de 1A.
Kampioen tweetal ooilammeren werd het hok van J. de Leeuw.
De drietal ooilammeren waren verdeeld over twee grote rubrieken.
Een heel sterk koptrio waren de ooilammeren van M. Mulder uit Westerbork, alle drie zijn dochters van de
reserve kampioen oude rammen 04726-01999. Deze waren goed ontwikkeld, breed, balkvormig, veel ras en
met luxe koppen. Een uitlopend kopnummer. De lammeren 00919-00916 en 00919-00914 kwamen later op
de dag bij de beste 5 ooilammeren.
J. de Leeuw bezette de 1B met drie soortige, mooi bespierde dieren maar minder uniform. Dochters van
01851-66330. Ooilam 06141-46083 kwam bij de beste 5.

De andere rubriek had in het drietal van Mts van Aken een vleestypisch hok ooilammeren, mooi belijnd en
hellende kruizen. Een goede 1A.
Vlak daarachter de ooilammeren van A. Westendorp, goed bespierd, evenredig gebouwd, doch doen wat
licht aan.
Onbetwist werd door de jury het hok van M. Mulder tot kampioen aangewezen.

Beste hok 2-tal ooilammeren J. de Leeuw

Beste hok 3-tal ooilammeren M. Mulder

Beste 5 ooilammeren

1-jarige ooien
De 1-jarige ooien konden de toets der kritiek ruimschoots doorstaan.
Met name de ongezoogde jaarlingen toonden veel ras in combinatie met een goede ontwikkeling, waaronder
ook dieren met zeer fraaie koppen.
Een wat kleine rubriek individuele gezoogde jaarlingen trof men aan in de catalogus.
Maar de 1A hierin is een beste gezoogde jaarling met ruime ontwikkeling en passende bespiering en mooie
ras uitstraling. Ooi 06409-09900 (v. 04030-04157) was in Tolbert kampioene gezoogde jaarling en bereikt
op deze fokdag het reserve kampioenschap. Zij is in het bezit van L. Vroom uit Ferwert. Jaarling 0026182051 (v. 01947-82051) van S. Vellenga was een sterke tweede. Het schaap had een beste lengte en veel
inhoud.
De tweetal gezoogde enters hadden in een inzending van H. IJnsen uit Westhoek een best hok. Het zijn twee
luxe dieren met mooie koppen en kregen de 1A prijs. Dit werd ook gelijk het kampioenshok tweetal
gezoogde 1-jarige ooien.

Beste hok 2-tal 1-jarige ooien gezoogd H. IJnsen

Kampioen 1-jarige ooien gezoogd 01851-66977

Reserve kampioen 1-jarige ooien gezoogd 06409-09900

De individuele ongezoogde jaarlingen hadden een iets grotere rubriek.
J. Claus mocht zijn ooi 05546-29878 (v. 05674-76120) voorop stellen. Een goed ontwikkelde brede ooi met
een mooie harmonische bouw. W. Schrijver net hierachter met zijn 01798-80167 (v. B4081-00034). Een best
ontwikkelde enter, en veel lengte vertonend, en met voldoende type.
Er waren twee grote rubrieken niet gezoogde jaarlingen tweetal.
In de eerste rubriek een 1A voor J. Leuverink. Het waren twee dochters van de G. Dossche ram B406200898. Het zijn evenredige rastypische ooien, met luxe uitstraling en zeer uniform. E. Gosselink uit Almelo
scoorde een 1B met twee best ontwikkelde dieren met beste ruime middenhanden, ook goed uniform.
Dochters van 01405-00635 en 01474-18715.
De tweede rubriek had een sterk kopnummer in het hok van J. Hellwich. Het zijn twee dochters van de
Marsman ram 01494-42392 en in eigendom van fokker Hellwich. Het duo is fraai typisch, goed ontwikkeld,
en met een goede vleesopdruk. Jaarling ooi 01376-24936 werd later op de dag reserve kampioene
ongezoogd. Ook deze keer moest E. Gosselink genoegen nemen met de 1B positie. Het zijn twee dochters
van 01494-42421 (J. Marsman). Best ontwikkelde ooien, goed breed en met mooie huiden.
De kampioenstitel was voor het ongezoogde tweetal van J. Hellwich.
De eerste rubriek drietal ongezoogde 1-jarige ooien had een sterk uitlopend kopnummer. Zeer fraaie
rastypische enters, goed ontwikkeld, best bespierd, beste koppen en zeer uniform. Alle drie dochters van de
eigen gefokte ram 01524-80305, trotse eigenaar is Fam. Nijland uit Saasveld.

De enter 01524-80355 werd later met overmacht kampioene, een exclusieve jaarling. De inzending van L. de
Reuver met drie goed typische enters en goede ontwikkeling, ook mooie koppen, kon dit niet evenaren en
werden 1B.
De andere rubriek ongezoogde drietallen had in de inzending van A. Westendorp ook een luxe 1A. Dochters
van drie verschillende vaders, mede hierdoor misschien ook niet geheel uniform. Wel fraaie jaarlingen met
veel adel, en goede koppen. Als tweede op 1B een fraai trio enters van J. Hellwich. Ook enters met
rasuitstraling en goede ontwikkeling, mooie belijningen en beste koppen.
De beker voor het kampioenshok drietal ongezoogde 1-jarige ooien ging naar Fam. Nijland.

Beste hok 2-tal 1-jarige ooien niet gezoogd J. Hellwich

Kampioen 1-jarige ooien niet gezoogd 01524-80355

Beste hok 3-tal 1-jarige ooien niet gezoogd Fam. Nijland

Reserve kampioen 1-jarige ooien niet gezoogd 01376-24936

Oude ooien
Bijzonder jammer is wel het feit dat er de laatste jaren weinig oude fokooien worden ingeschreven op de
TES-fokdag. Al moet wel gezegd worden dat dit toch wel een landelijke trend aan het worden is. Ook andere
Texelaarkeuringen hebben hier mee te maken.
Zonde, want aan de oude ooien kon men eerder vaak zien welk soort rastype of fokkerijrichting de
desbetreffende fokstal in zich had.
Dit jaar waren er zelfs geen drietallen te bespeuren, en slechts één deelnemer met een tweetal.
De rubriek individuele oude ooien had klasse genoeg. Wat te denken van de kampioene van Didam deze
zomer, de Commandeur ooi 03938-74699 (v. 03938-04333) van Mts. Eggerink-Veneman. Een best
ontwikkelde ooi met veel lengte en een vleestypische opdruk. A. Sprukkelhorst zag zijn fokooi 06109-43469
(v. 01851-06242) hierachter 1B worden. Ook een goed ontwikkeld dier met veel breedte over het lichaam,

veel rasuitstraling en een prachtige kop. Zij mocht zich later opstellen bij de vijf uitgekozen oude ooien, en
werd na de puntentelling kampioene oude ooi 2013.
Zoals reeds vermeld maar één hok tweetal oude ooien. Het waren fokschapen van vier en vijf jaar oud, met
een goede productie van 4x11 en 3x7 lammeren.
Mogelijk hierdoor vertoonden de dieren wel wat slijtage, en deden wat onsoortig aan. Ze waren goed
ontwikkeld en hebben veel lengte. Het zijn twee volle zussen van Mts. Vellenga uit sterooi 00261-01377.
Vader van deze ooien is de bij J. Oosten geboren premieram 01529-02193.

Beste hok 2-tal oude ooien Mts. Vellenga

Kampioen oude ooien 06109-43469

Reserve kampioen oude ooien 00586-01239

Stellen
De ooien met lammeren, ook wel stelletjes genoemd, gaven ook nog wel eens een wisselend beeld qua
ontwikkeling, macht en rasuitstraling.
Er was één hok 1-jarige ooi met 1 of meer lammeren. Ooi 00668-30911 (v. 04694-43503) had een ramlam en
ooilam aan zijn zijde. Een typische moeder met dito lammeren, vader 04726-02082, mooie belijningen en
goede vleesopdruk. Het hok werd tot kampioen 1-jarige ooi met 1 of meer lammeren uitgeroepen. Eigenaar
is H. Bies.
Er waren meer hokken met moeder en één lam. In de eerste rubriek had de Mts. van Aken de 1A te pakken.
Een fraaie moeder, 01851-66977 (v. 01851-06023) met een vleestypisch ramlam, 01851-67380 (v. 0407802377). De moeder werd kampioen 1-jarige ooi gezoogd.

De daarop volgende rubriek stond R.+M. Oude Velthuis-Wetsteen voorop met gezoogde enter 04233-00421
(v. 05615-25430) en ooilam 04233-90803 (v. 04210-68542). Een typisch lam en fraai belijnde moeder welke
iets meer ontwikkeling mocht hebben.
De rubrieken oude ooien met lammeren moeten qua kwantiteit toch ook niet minder worden.
De rubriek oude ooi met 2 of meer lammeren had maar twee deelnemers.
Op 1A de best ontwikkelde, brede ooi 00261-01717 (v. 00228-02291) geboren bij S. Vellenga, en in
eigendom van M. Postma. Met drie zeer uniforme best ontwikkelde ramlammeren, zonen van 06465-71364.
De andere inzending, die van S. Vellenga behaalde toch de 1B prijs, maar uitsluiting had ook gekund
wanneer het fokreglement strikt gehanteerd zou worden.
Eén van de drie lammeren had volgens de jury een zwarte vlek groter dan vijf cm. doorsnee. Erg jammer
voor de fokker, want het was een best ontwikkeld en uniform stelletje, met beste moeder.
In de rubriek oude ooi met twee ramlammeren een 1A prijs voor Comb. J.+ B. Schroten-Jenneboer uit
Bornerbroek. Moeder 05303-80637 (v. 04898-00317) is een rastypische ooi, met soortige lammeren met
lengte en vleesopdruk. De fraaie koppen zijn ietwat blauw. Zonen van 03938-04333.
De rubriek oude ooi met ramlam en ooilam trok meer inzenders, dit was tevens ook een sterke rubriek.
Comb. J.+B. Schroten-Jenneboer kwamen 1B met hun stelletje. Moeder 05303-00447 (v. 05069-00041) is
een fraai harmonisch gebouwde ooi met lengte. De lammeren met als vader 03938-04333 waren goed
ontwikkeld, mooi afgewerkt en met mooie kruizen.
Voorop met 1A kwam een apart stelletje van H. Blok. Een rastypische groep. De zesjarige! moeder 0058601239 (v. 00586-01000) heeft niet voor niets A-92 punten op haar keuringsformulier staan. Een zeer fraaie
best bewaarde luxe ooi met sprekende kop, beste benen en goed ontwikkeld. Deze oude ooi werd later tot
reserve kampioene uitgeroepen. Ze had twee beste lammeren geworpen van ram 04726-01999. Ramlam
00586-81608 is een typisch lam, gewoon ontwikkeld, met beste kop, mooi front en hellend kruis. Kwam
later bij de beste tien ramlammeren. Zijn zus was lux en evenredig gebouwd, mooi balkvormig.
Het stelletje werd kampioenshok oude ooi met lammeren.

Beste hok 1-jarige ooi met lam H. Bies

Beste hok oudere ooi met lammeren H. Blok

Groepen
De afstammelinggroepen lammeren van dezelfde vader geeft extra cachet aan de fokprestaties van de
desbetreffende ram.
Altijd extra spannend wie dit keuringsjaar met deze eer gaat strijken.

De drietallen waren verdeeld over twee rubrieken. 1A’ s voor Comb. Mulder-de Reuver met nazaten van ram
04726-01999, en voor B. Berends uit Nieuw-Schoonebeek en A.Vervat met nazaten van de J. Kolk ram
05615-80750.
De nakomelingen van 04726-01999 sprongen er echt uit wat uniformiteit betreft, in samenhang met beste
ontwikkeling en veel ras, vleesopdruk, en beste koppen. De groep van B. Berends en A. Vervat oogde
minder uniform en toonde minder rasuitstraling als die van 04726-01999.
Bij de vijftallen was er een 1A weggelegd voor R.+M. Oude Velthuis-Wetsteen met nakomelingen van de
eigen gefokte ram 04233-00422. Een toch wel uniform vijftal lammeren, met voldoende type en goede
bespiering met mooie kruizen.
Als beste afstammingsgroep, dus kampioensgroep werd het hok van Comb. M.Mulder –L. de Reuver
gekozen van ram 04726-01999.
Bij de bedrijfsgroepen gaat het meestal om oudere dieren van verschillende vaders. Dit kan een mooi
visitekaartje zijn voor de desbetreffende fokstal.
Bij de drietallen een groep van D. Pluim uit De Wijk op 1A. De dieren zijn goed ontwikkeld en vertonen een
harmonische bouw met goede huiden, doch missen uniformiteit.
De bedrijfsgroepen vijftallen waren van een hoog niveau, met een uitlopend vijftal uit stal L. de Reuver.
Deze had het gepresteerd om vijf volwassen rammen neer te zetten. Een unieke fokprestatie. De rammen
vertonen een beste ontwikkeling met veel macht en adel, beste fronten, balkvormig gebouwd en met beste
koppen.
Stal Westendorp legde met zijn vijftal beslag op de 1B plek. Een uniforme groep rastypische vleesdieren met
fraaie huiden en beste koppen.
Ook stal Hellwich had een passende bedrijfsgroep neergezet met mooie koppen, goede rasuitstraling,
geblokte dieren. Deze werden met een mooie 1C beloond.

Afstammingsgroep 3-tal Comb. Berends - Vervat

Afstammingsgroep 3-tal Comb. Mulder – de Reuver

Afstammingsgroep 5-tal R. + M. Olde Veldhuis - Wetsteen

Bedrijfsgroep 3-tal D. Pluim

Het zal niemand hebben verwonderd dat als beste bedrijfsgroep als geheel werd aangewezen het vijftal uit de
stal van L. de Reuver.
Fokgroep
Voor de rubriek fokgroep; moeder, dochter en kleindochter had stal Vellenga een mooie groep neergezet.
Grootmoeder 00261-01601 (v. 01529-02193 P) met dochter 00261-41816 ( v. 00261-01688) en kleindochter
00261-82051 (v. 01947-15995). Dit was een uniforme groep, mooie typische ooien en beste ontwikkeling.
Kortom een beste fokfamilie.

Fokgroep

Jeugd
De laatste rubriek in de catalogus is gereserveerd voor de jeugdige deelnemers of deelneemsters. Laten we
als stamboek TES ook zorgen dat de jeugd betrokken blijft, en zoek ze op in je familie of kennissenkring of
in de buurt. Wie weet schuilt er ergens een toekomstig Texelaarfokker in.
Vooraan in de jeugdrubriek liep Thijs Oude Velthuis met ooilam 04233-13401 (v. 04233-00422). Een goed
ontwikkeld typisch lam, goed bespierd en goed op de benen.

Jeugd
Als geheel kunnen we terugkijken op een geslaagde keuring, maar er zijn altijd onderdelen voor verbetering
vatbaar. Bij de hokkenkeuring waren er nog wel eens discussies van het publiek omtrent plaatsing van de
jury in enkele gevallen. Dit kan men haast niet voorkomen, jureren blijft mensenwerk.
Laten we elkaar tegemoet treden met positieve kritieken, en oog en oor hebben hiervoor. Dan behouden wij
met elkaar een eerlijke exterieurkeuring op de TES-fokdag !
Tenslotte alle kampioenen op een rijtje;
Kampioen oude ram:
Res. Kampioen oude ram:
Kampioen 1-jarige ram:
Res. Kampioen:
Kampioen oude ooien:
Res. Kampioen oude ooien:
Kampioen 1-jarige ooi gezoogd:
Res. Kamp. 1-jar. ooi gezoogd:
Kamp. 1-jar. ooi ongezoogd:
Res. Kamp. 1-jar. ongezoogd:

04726-01767
04726-01999
B4062-01013
00586-11585
06109-43469
00586-01289
01851-66977
06409-09900
01524-80355
01376-24936

L. de Reuver.
Comb. M. Mulder/L. de reuver.
B. Laan.
H. Blok.
A. Sprukkelhorst.
H. Blok.
Mts. van Aken.
L. Vroom.
J. Nijland.
J. Hellwich.

Kampioen 2-tal ramlammeren:
Kampioen 2-tal ooilammeren:
Kamp.2-tal 1-jar.ooi gezoogd:
Kamp.2-tal 1-jar.ooi ongezoogd:
Kampioen 2-tal oude ooien:
Kamp. 1-jar. ooi met lam(meren):
Kamp. oude ooi met lammeren:
Kampioen 3-tal ramlammeren:
Kampioen 3-tal ooilammeren:
Kamp. 3-tal 1-jar.ooi ongezoogd:
Kampioen afstammingsgroep:
Kampioen bedrijfsgroep:

G. Zum Grotenhof.
J. de Leeuw.
H. IJnsen.
J. Hellwich.
Mts. Vellenga.
H. Bies.
H. Blok.
B. Laan.
M. Mulder.
J. Nijland.
Comb. Mulder - de Reuver.
L. de Reuver.

10 beste ramlammeren;

5 beste ooilammeren;

04078-02478:
04078-02505:
04078-02502:
06333-27941:
01755-80556:
01755-80558:
00156-00355:
04851-47913:
00586-81608:
01474-18761:

04233-90748:
06141-46083:
05546-03083:
00919-00916:
00919-00914:

B. Laan.
B.Laan.
B. Laan.
Gebr. Paulus.
G. Zum Grotenhof.
G. Zum Grotenhof.
A. Vervat.
H. Bies.
H. Blok.
J. Leuverink.

R + M. Olde Velthuis - Wetsteen.
J. de Leeuw.
J. Claus.
M. Mulder.
M. Mulder.

