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Op 30 juli 2011 was de eerste Belgische TESfokdag een feit. Een historisch moment in het
bestaan van Schapenstamboek TES.
Op het terrein van de Fam. Dossche te
Hansbeke waren de Belgische TES-fokkers
present om hun fokresultaten tentoon te stellen
aan het grote publiek. Gezegend door de
aanwezigheid van zeer fraaie dieren genoten
zowel publiek als inzenders. Maar liefst een
100-tal dieren waren door zeven fokkers
bijeengebracht. Om het wedstrijdelement te
verhogen was er voor gekozen de ram- en
ooilammeren en de bedrijfsgroepen door een
vakkundige jury, in de hoedanigheid van de
heer Mulder en de heer de Reuver, te laten
plaatsen. Daarnaast was er nog de benoeming
van het mooiste dier van de dag. Ook het
publiek had in deze benoeming een belangrijke
taak.
De kwaliteit was van een zeer hoog gehalte.
De rubriekskeuringen waren een ware
titanenstrijd. Het was geen ‘schande’ om in een
rubriek in de achterste gelederen te belanden
omdat zelfs de laatst geplaatste dieren nog
fraai waren.
In de 1e rubriek ooilammeren werd de rubriek
aangevoerd door ooilam B4797-00010. Een
best bespierd, fraai typisch ooilam van Comb.
L. en C. Jacobs uit Vollezele. De 1B werd
opgeëist door ooilam B4794-00016 van
Comb. T. en Y. Plentinckx uit Moerbeke. Dit
ooilam was ook best bespierd en fraai van type
maar moest de 1e plek aan zich voorbij laten
gaan omdat de kop net niet de uitstraling had
als haar opponent. De 1C was voor lam
B4796-00221 van S. Thijs uit Vissenaken. Dit
ooilam was mooi belijnd en fraai upstanding
maar miste wat de breedte over het lichaam.

2e Rubriek ooilammeren

In de 2e rubriek ooilammeren werd de rubriek
aangevoerd door wederom een lam uit de stal
van Comb. L. en C. Jacobs, namelijk B479700018. Dit goed ontwikkeld lam is fraai van
type, gesierd door een fraaie kop en vertoond
veel spieren over het hele lichaam. De tweede
plek is weggelegd voor het fraai belijnde en
typisch lam B4796-00230 van S. Thijs. Ook dit
lam is gezegend met een fraaie kop. De 1C is
voor het fraai typische, goed bespierde lam
B4798-00129 van J. Dossche uit Hansbeke.
Wellicht dat de iets kort aandoende
middenhand een hogere plaatsing in de weg
stond.
Uiteindelijk weet in het middagprogramma
ooilam B4797-00018 van Comb. L. en C.
Jacobs de kampioenstitel met macht op te
eisen.

Kampioen ooilam
In de 1e rubriek ramlammeren wist ramlam
B4797-00003 van Comb. L. en C. Jacobs met
macht de 1A titel te veroveren. Dit ramlam
weet een beste ontwikkeling te combineren
met een fraai type, een beste bespiering en een
evenredige bouw. Een kleine bemerking op
zijn vacht is hier echter op zijn plaats. De
tweede plek was voor ramlam B 4796-00215
uit de stal van S. Thijs. Een best ontwikkeld
hard vleestypisch lam met een mooie houding.
De kop zou wat meer uitstraling moeten
hebben om de 1A plek weg te kunnen kapen.
De derde plek werd opgeëist door het fraai
typisch, mooi belijnd ramlam B4062-00802
van B. Thijs uit Koningshooikt. Ook dit lam
weet zich gezegend met een mooie kop maar
doet over het lichaam nog wat te smal aan om
een hogere plek te kunnen opeisen.

Het was jammer dat 1 ooi wat ‘steelde’ in deze
groep.

1e Rubriek ramlammeren
In de 2e rubriek ramlammeren werd de 1A
ingenomen door lam B4798-00169 uit de stal
van J. Dossche. Een correct gebouwd fraai
belijnd lam met een mooi huid. De 1B plek is
voor het fraai bespierde, mooi typisch lam
B4797-00025 van Comb. L. en C. Jacobs. De
bemerking op de achterbenen en het kale
plekje op het kruis waren een sta in de weg
voor een 1e plek. De 1C was voor het best
ontwikkelde mooi belijnde lam B4796-00265
van S. Thijs. Ook dit lam weet in de ring te
imponeren door zijn fraaie kop.
Het ramlam B4797-00003 afkomstig uit de stal
van Comb. L. en C. Jacobs weet uiteindelijk in
het middagprogramma al zijn concurrenten
voor te blijven en werd uitgeroepen tot
kampioen.

1A bedrijfsgroep
Als afsluiter werd de dagkampioen gekozen.
Het publiek had vooraf een aantal dieren
genomineerd voor deze titel. Daarnaast werd
deze groep verder aangevuld met het
kampioens ram- en ooilam van deze dag. Na
kort beraad wist de jury unaniem de
dagkampioen aan te wijzen, namelijk ram
1851-05844 van J. Dossche uit Hansbeke.

Dagkampioen

Kampioen ramlam
Bij de bedrijfsgroepen weet de groep van
Comb L. en C. Jacobs de 1A titel binnen te
halen. Een groep dieren met extra veel
rasuitstraling, fraaie koppen en een beste
bevleesdheid. In het kielzog van deze groep
stond de bedrijfsgroep van S. Thijs. Fraaie
dieren, best ontwikkeld en gesierd door mooie
koppen. De bevleesdheid was net iets minder
dan de groep van Jacobs. De derde plek werd
ingenomen door de mooi typische, goed
bespierde groep van J. Dossche.

Met trots mogen de organisatie en de
Belgische TES-leden terugkijken op deze dag.
Alle elementen waren aanwezig voor het
welslagen van deze dag. De locatie, de
organisatie, de kwaliteit van de getoonde
dieren, de publieke belangstelling en niet te
vergeten de gastvrijheid van de Fam. Dossche
uit Hansbeke. Al deze ingrediënten hebben
ervoor gezorgd dat de eerste Belgische TESfokdag als geslaagd kan worden bestempeld
maar nog belangrijker, zeker voor herhaling
vatbaar is.
Wellicht een optie voor de organisatie om de
fokdag ook open te stellen voor andere fokkers
in België. “Samen bouwen aan het behoud van
de rastypische Texelaar” zou het doel kunnen
zijn van deze Belgische TES-fokdag

