Kleine, maar fijne (4e) TES-winterkeuring
(verslag Wiegert Kistemaker, foto’s: Freek Heuvelman)
Ondanks de commotie die over de schapenhouders en fokkers wordt uitgestrooid vanwege het
schapenvirus Smallenberg(aantasting van hersenen)met bijbehorende zorg, ongemak,
inkomstenderving en onrust die fokkers, treffen aangaande de erkenning/certificering
zwoegerziekvrijstatus, buiten TES-leden, is het enthousiaste fokkergilde van TES er in geslaagd om
op het bedrijf van Bertus Laan te Winkel een leerzame contactdag te houden.
Dit met steun van bij NTS geregistreerde leden en dieren en een flinke schare Belgische fokkers en
belangstellende fokkers aangesloten bij het Texelse schapenstamboek in Noord-Holland en het
Nederlands Texels schapenstamboek.
In het ochtendgedeelte, op zaterdag 21 januari, werden oudere, éénjarige rammen en ramlammeren die
in het najaar als dekram werden ingezet, door een jury besproken. Daarbij werd het publiek betrokken.
Na de boerenkoolmaaltijd wordt op een vakkundige en begrijpelijke manier uitleg gegeven op de
eerdergenoemde Smallenbergvirus, waarover u hierna meer leest.
Het publiek en beoordelaars Mart Mulder en Patrick Piters blijken buitengewoon “goed op één lijn te
zitten”. Zowel de plaatsing maar ook de argumenten over het waarom van zowel publiek als jury lijken
een kopie van elkaar. Enerzijds jammer want dit zwengelt een discussie niet aan, anderzijds prima, wat
er op neerkomt dat de ogen van de ‘kijkers’ hetzelfde beeld zien en uit de mond van hen hetzelfde
geluid komt.
Tóch zou een discussie kunnen worden aangezwengeld. Aanleiding is een dier, behept met een vaal
bruine/zwarte vlek op een poot, wat het tot een levendige discussie zou kunnen maken. Dit komt niet
ter discussie! Binnen de burelen van TES heeft op het gebied van raszuiverheid dit een nog niet
afgeronde plaats gekregen hoe daarmee dient te worden omgegaan. Mede hierom en het feit dat de
winterkeuring openstaat voor alle Texelaarfokkers, is dit een zaak die eerst via de foktechnische
commissie van TES dient te worden uitgekristalliseerd, voordat via het bestuur een visie of voorstel de
ledenvergadering bereikt.
Bij de oudere rammen zijn het dieren die
allen met 88 punten zijn ingeschreven. Het
oudste dier, geboren in 2008, van
fokker/eigenaar Bennenbroek/Laan, 34390715 (zie foto) voert de rubriek aan.
Een goed bewaarde en fraaie ram die goed
in elkaar zit en getooid met een fraaie kop,
met een kleine bemerking op de sterkte van
de koten in de voorbenen.

G. Vos volgt hierna met zijn eigen gefokte 4726-1767. Een ram met mooie ontwikkeling waarbij een
aanmerking wordt gemaakt over de ietwat steile achterbenen en wat “platribbigheid”. De luxe 40782167 met goed beenwerk van f/e Bert Laan moet vanwege zijn ontwikkeling en bemerking achter de
schouders de voornoemde rammen vóór laten.

De ram 1405-0753 (zie foto) van
fokker-eigenaar Bas Jenneboer blijkt de beste
1-jarige ram en hij wordt later tot kampioen
van de oudere/eenjarige rammen gekozen.
Het is een bijzonder goede rubriek; dieren,
vooral het genoemde nummer, met
rasuitstraling.

Modern gebouwd maar met wat minder uitstraling is 5177-1625 van T. de Groot die met een ram uit
de stal van C. Verkaik een fraai evenredig gebouwd dier neerzet. G. Vos heeft een ram met iets minder
lengte en wat korter kruis mee, doch de ram straalt wel ‘soort’ uit.
En dan de nieuwe lichting. De rammen geboren in 2011 die voor de eerste keer het dekseizoen zijn
ingegaan. Fraai en strak gelijnd lichaam en voorzien met een kop waar men U tegen mag zeggen zien
we van de niet al te ontwikkelde 4078-2357 van gastheer Bert Laan. Uit dezelfde stal 4078-2350. Ook
een ram met beste kop maar stoort wat achter de schouders en daarom volgt zijn 2e plek net voor de bij
C. Jacobs(Vollezele, België) B4797-0022, een ram met veel uitstraling en bespiering maar waarbij op
de vacht(wat lang) en kracht van de achterbenen een bemerking is te maken. Henk Bies mag van het
publiek met zijn gefokte 0668-76241, voorop. Een luxe en fraai geblokte ram met wat lange vacht. De
jury verkiest echter 1494-42409 die geboren is bij A. Marsman (Lemelerveld), een mooie ram met
fraaie hoogte en lengte en eigendom van Bert Laan. Laatstgenoemde volgt daarna met de bij Mart
Mulder geboren 0919-0877. Een goed ontwikkelde ram die wat krachtiger in de bovenbouw kan.
Onbetwist volgens allen is 0668-76280 van fokker-eigenaar Henk Bies (Een) de beste in de laatste
groep. Fraaie belijning en ruim ontwikkeld is deze ram waarvan nog geen exterieurbalk bekend lijkt te
zijn. Zeer luxe, mooi bespierd, maar kan wat meer macht vertonen zien we bij ram B4062-0898 van
Bert Laan die bij G. Dossche(Aalter, België) het levenslicht zag. De daarop volgende ram is
0668-76247 van fokker/eigenaar H. Bies. Een best ontwikkelde ram die wat meer kracht mag hebben
in de achterbenen. Het publiek ‘draait’ de nummer 2 en 3 om. De argumenten van publiek en jury zijn
verdedigbaar. Dat ramlam 0668-76280 van Henk Bies de dagwinnaar wordt in zijn leeftijdsgroep
verbaasd niemand, want hij is zonder twijfel het kopnummer vandaag…..
Het aanwezige publiek, uit noord, oost, west, zuid, inclusief België heeft een leerzame dag beleefd en
is een samenkomst in deze stille tijd een welkome netwerkaanvulling.

Dagkampioen ramlammeren
0668-76280 eigenaar H. Bies

