Beste 1-jarige ooien en bedrijfsgroepen op 11de TES fokdag te Bathmen.
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Hadden we vorig jaar bijna 40 inzenders en dik 300 dieren, dit jaar moesten we genoegen
nemen met minder inzenders en dieren. Waarschijnlijk speelt de nieuwe regel rond de Qkoorts hierbij een rol. Maar ook het tijdstip van de fokdag speelt, hoe gek het ook klinkt,
momenteel een niet onbelangrijke rol. Immers, veel fokkers zijn al aan het sponzen,
sommigen zelfs al aan het dekken. En met de nog steeds geldende 21 dagen regeling blijven
veel mannelijke fokdieren dan thuis, of zijn al ontvangen door de nieuwe eigenaren.
De publieke belangstelling was goed te noemen, maar kan altijd beter.
Jeugdrubriek
Dit jaar werd de keuring gestart
met de in de catalogus laatste
rubriek, de jeugdrubriek.
Vier kinderen betraden de ring met
hun mooie schapen. Het was een
bijna familie aangelegenheid voor
de kinderen Dian, Thijs en Stef
Olde Veldhuis. Ware het niet dat
de dappere kleine Eva Piters zich
ook van zijn beste kant liet zien
met haar fraaie ooilam 0493659402 (V.01474-18761). Op 1A
kwam Dian Olde Veldhuis met
haar oudere ooi 04233-00415, goed
gebouwd en goed van type. 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 een toekomstig Texelaarfokker in.
Oude rammen
De oudere rammen waren verdeeld in twee rubrieken. De eerste rubriek herbergde best
bewaarde oude rammen in zich. Catalogus nr. 1 de oudste ram. Geboren in 2010 was 0185166330 (V.00228-02078). van Mts. van Aken uit Etten. Ram 04112-61179 (V.04112-02750)
fokker Nuijens, eigenaar R. de Vries uit Doezum. De geïmporteerde Belgische kampioensram
B03369-00384 van J. Jonckheere, Beernem (B) in eigendom van E. Scholtens uit Groningen.
En de ram 06333-27882 van Comb. M. Postma uit Doezum, Mts. Vellenga uit Eenrum.
Fokker is Gebr. Paulus uit Boelenslaan.
De twee koppige jury Jaap Hin van Texel en Marten Mulder uit Westerbork hadden de
schone, doch moeilijke taak om alle individuele dieren op volgorde te plaatsen.
De betere dieren werden steeds later naar het midden van de keuringsring gedirigeerd om zich
op te stellen. Ringmeester Dirk Pluim uit De Wijk vervulde deze taak met verve. Dit in
samenwerking met onze nieuwe speaker de Belgische Laurent Vanhamme. Deze is een
waardige vervanger voor zijn voorganger Texelaarcoryfee Wiegert Kistemaker.
Nadat de rammen 06333-27882 en 04112-61179 waren opgesteld, kwam de Belgische ram
van E. Scholtens op de 1B plek. Een mooi gelijnde ram, best van soort en goed ontwikkeld.

Op kop kwam te staan de van Aken ram 01851-66330. Het vier jarige dier draagt een fraaie
kop, is best bespierd, toont breedte van de voorhand naar achterhand, en loopt op beste benen.
Hij doet zijn verworven A status alle eer aan.
De tweede rubriek oude rammen had twee kampioen rammen van vorig jaar in haar bezit. Te
weten ram B04062-01013 (V.B04062-00777) fokker G. Dossche (Aalter) eigenaar B. Laan
uit Winkel. Het dier was vorig jaar jeugdkampioen. Dan de reserve kampioen jeugd van vorig
jaar, ram 00586-11585 (V.04212-25550) van fokker en eigenaar H. Blok uit het Groningse
Zuidwolde. De rubriek werd compleet gemaakt met ram 01810-01595 (V.01405-00753) van
A.J. Westendorp uit Enschede. Deze laatste ram nam brutaal de 1A positie voor zijn rekening.
Een evenredig gebouwde ram met goede rasuitstraling en passende bespiering. 1B voor
B04062-01013. Goed type, goede bespiering maar wat vrouwelijk in zijn voorhand. De Blok
ram kwam op de derde plek. Deze ram heeft een aparte fraaie kop, veel rasuitstraling, maar
mist lengte en macht in zijn lichaam voor een oudere ram.
Dit jaar werd er door omstandigheden niet met de bekende bordjes gekeurd tijdens de
kampioenskeuring. Maar kon de benoemde jury voorzich aangeven wie kampioen moest
worden en reserve. Kampioen oude rammen 2014 werd 01851-66330, en reserve kampioen
B03369-00384.
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1-jarige rammen.
De 1-jarige rammen waren verdeeld over drie rubrieken. Deze jonge vaderdieren gaven echter
nogal een wisselende beeld qua foktype. Dit maakt het jureren ervan niet makkelijker.
Op 1C in de eerste rubriek 1-jarige rammen kwam een fokproduct uit de stal van Comb. H. +
P. Piters uit Cadier en Keer. Ram 04936-00685 (V.04936-00640) bezit een beste kop, is
soortig, maar is wat week in de bovenbouw. Tweede werd hier een fokproduct van J.
Leuverink uit Borne, en in eigendom van A.J. Westendorp uit Enschede. Het is 01474-18750
(V.01474-18730). Een goed ontwikkelde ram met lengt, doch kon iets meer luxe vertonen. Op
1A ram 05905-60025, zoon van M. Mulder ram 00919-0889, van B. Bramer te Vriezenveen.
Een dier met veel ras, beste kop, fraai afgewerkt, maar is wat kort in de middenhand. Het dier
was reserve kampioen op de TES winterkeuring dit jaar.
De tweede rubriek 1-jarige rammen was een zeer goede rubriek van regelmatige kwaliteit.
Als derde geplaatst werd hier ram 01851-62271 (V.01851-66323) van Mts. van Aken. Een
evenredige ram, vlot typisch met wat gewone kop. 1B een Belgisch fokproduct van Comb. W.

+ G. Werbrouck, te Gits (B) van J. Claus uit Loppersum, B04212-00955 (V.03244-01268.
Een brede krachtige ram, goed ontwikkeld, iets minder soort dan de 1A. Deze was weggelegd
voor Mts. Vellenga te Eenrum met ram 04078-02502 (V.B04797-00022). Fokker B. Laan.
Een harmonieus gebouwde, mooi typische ram, doch iets beknepen in zijn kruisvorm.
De laatste rubriek jeugdrammen was ook een aansprekende rubriek met veel ras. Op 1C
01851-67294 (V.01474-18733) van Mts. van Aken, mede-eigenaren W. Anholts uit
Schoonebeek, en L. Jagt uit Nieuw Amsterdam. Een voldoende ontwikkelde, soortige ram
met beste kop, iets kort in zijn middenhand. Als tweede mocht opstellen 04898-39880
(V.03938-4444) van G.J. Paalman uit Markelo. Een goed ontwikkelde, keiharde vleesram met
fraai afgewerkt kruis. Als eerste werd geplaatst 04233-90794 (V.05718-25489) van R. + M.
Olde Veldhuis-Wetsteen te Ambt Delden. Een ram met goed type, goede benen, toont veel
jeugd.
Er kwamen na de middag negen 1-jarige rammen terug voor de kampioenschap keuring.
Tot kampioen jeugdram werd gekozen ram 04078-2502 van Mts. Vellenga. Reserve
kampioen werd 04898-39880 van G.J. Paalman.
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Ramlammeren.
De ramlammeren waren zoals altijd ook dit keuringsjaar weer ruim vertegenwoordigd.
De uniformiteit in de toekomstige vaderdieren is soms ver te zoeken. Maar dat neemt niet weg
dat vele dieren klasse in zich herbergden.
Er waren twee rubrieken enkeltallen. De eerste rubriek was wat gewoon, met verschillende
soorten dieren. 1C 05425-08573 (V.02619-39461). Fokker J. Laurensen te Oirschot, eigenaar
R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen. Een typisch ramlam, maar stoort iets in de voorhand. 1B
stond H. Blok te Zuidwolde met 00586-88792 (V.04212-43105). Een ramlam met lengte,
evenredig van bouw, maar minder ontwikkeling dan de 1A. Deze was weggelegd voor J.
Hokkeling uit Enkhuizen met zijn 03996-71307 (V.00228-42454). Zeer ruim ontwikkeld,
beste kop, mannelijke uitstraling, maar doet wat grof aan.
Rubriek 3B was een wat gewone rubriek. Ramlam 04936-59412 (V.01474-18761) van H. + P.
Piters werd 1C gezet. Deze had een bemerking op zijn voorhand, verder goed van type. 1B
00261-82245 (V.04078-02502) van fokker Mts. Vellenga, mede-eigenaar M. Postma uit
Doezum. Een goed ontwikkeld dier, voldoende soort, maar matige vacht. Als eerste kwam te
staan 05546-95317 (V.B04212-00955) van J. Claus. Een best ontwikkeld ramlam met goede
kop.

Bij de tweetal ramlammeren zaten beste dieren in de hokken. In de eerste rubriek tweetallen
een best hok van H. Herijgers uit Rijsbergen. 03558-54930 en 03558-54939. Zonen van de
eigen gefokte ram 03558-54909. Dieren met goede ontwikkeling en bespiering, maar missen
de uniformiteit van de 1A. Wel haalde 03558-54939 de selectief van de tien beste
ramlammeren. Deze plek was voor Mts. van Aken met twee typische ramlammeren met luxe
koppen. 01851-67526 en 01851-67576.Voor het vaderschap tekenen 01851-66330 en 0154802343 (A-ram gefokt door E.B ten Pierik te Diepenheim)
De tweede rubriek was iets minder in kwaliteit. 1B was voor A. Vervat uit St.Nicolaasga.
00156-00368 (V.00156-00332) en 00156-00366 (V.04210-17353). Wat wisselende
uniformiteit, en weinig uitdrukking in de koppen. Toch kwam ramlam 00156-00368 in de
namiddag bij de beste tien ramlammeren. De 1A was voor J. Claus met 05546-95314
(V.05546-03068) en 05546-95319 (V.B4212-00955), dit waren vleestypische lammeren met
voldoende soort.
Tot kampioenhok tweetal ramlammeren werd het hok van Mts. van Aken aangewezen.
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De drietal ramlammeren waren verdeeld over drie rubrieken. De eerste rubriek toonde veel
klasse. Als 1B werd bestempeld een trio van J.Hokkeling. 03996-71314 (V.06288-99404),
03996-71340 (V.03996-17344) en 03996-71318 (V.06288-99404). Dit laatst genoemde
ramlam kwam uiteindelijk bij de beste tien. Mooie lange ontwikkelde dieren, met goede
bespiering. 1A voor B. Laan met 04078-02553 (V.B04797-00022), deze kwam bij de beste
tien, en halfbroers 04078-02561 en 04078-02584, vader 01494-42409 (J. Marsman te
Lemelerveld). Laatst genoemd ramlam kwam ook bij beste tien. Een heel uniform drietal,
brede en zeer rastypische dieren met fraaie koppen.
De volgende rubriek had een 1B positie voor B. Laan, dit keer met de lammeren 04078-02574
(V.00919-00877) deze drong door tot de beste tien. 04078-02580 (V.B04797-00022) en
04078-02623 (V.B04797-00022). Dit laatste vaderdier is gefokt door C. Jacobs uit Belgie. Dit
waren rastypische ramlammeren, met een bemerking op de vacht van één lam. Op kop kwam
R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen met zonen van eigen gefokte rammen. 04233-90866
(V.04233-90794), 04233-90865 (V.04233-90794) en 04233-90816 (V.04233-00422). Een
best kopnummer met ruime inhoud, en mooie uitstraling. Waarvan ramlam 90866 uiteindelijk
bij de beste tien kwam.

De derde rubriek drietallen had een tweede plek voor Mts. Vellenga met nazaten van ram
04078-002502. Het zijn 00261-68800, 00261-82240 en 00261-82250. Een uniform drietal
goed ontwikkelde dieren, maar hadden niet de klasse van de 1A. Deze was wederom voor
fokstal Laan uit het Noord-Hollandse Winkel. Een bijzonder keuringsresultaat. De dieren zijn
04078-02545 (V.04078-02442), 04078-02563 (V.00919-00877) en 04078-02582 (V.0421045895). Zeer uniforme dieren met fraaie blanke koppen met veel uitstraling, doch missen het
vleestype in de achterhand. Ramlam 02545 en 02582 kwamen bij de beste tien terecht.
Tot kampioenshok drietal ramlammeren werd gekroond het trio van Bertus Laan en Sijke de
Vries uit de eerste rubriek.
Ooilammeren.
Er was één rubriek ooilammeren individueel. Een kleine maar ook gewone rubriek.
Hier twee ooilammeren van J. Claus op 1A en 1B. Te weten lam 05546-95316, evenredig
gebouwd maar met slordige vacht. 1A 05546-95311, deze heeft voldoende lengte, maar ook
wat los in de vacht.
De tweetal ooilammeren waren net als de drietallen wat wisselend in rastype. Maar er zaten
beste hokken bij. In de eerste rubriek 1B voor een tweetal van Comb. H. + P. Piters met
04936-59402 en 04936-59406. Heel uniforme, rastypische ooilammeren met een bemerking
op de achterbenen van één van de dieren. 1A hier voor de lammeren 04233-90844 en 0423390835 van R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen. Rastypische ooilammeren met goede bespiering.
Mooie koppen. Allebeide ooilammeren kwamen bij de beste vijf.
De tweede rubriek was beter, op de tweede plaats het duo van Comb. H. + P. Piters met
04936-59415 en 59416, dochters van de Leuverink ram 01494-18761. Mooi gedraaide
vleeslammeren, met uitstraling
in de koppen. Onbetwist
kopnummer was het stel van A.
Vervat met 00156-00363 en
00156-00367. Deze hadden als
vader de door J. Hin gefokte
04210-17353. Zeer uniforme,
brede harde lammeren, beste
koppen, en met veel allure. Zij
drongen allebei door tot de vijf
beste ooilammeren.
Tot kampioen tweetal
ooilammeren werd dan ook vlot
gekozen voor fokker A. Vervat.
Kampioenshok 2-tal ooilammeren
In de eerste rubriek drietal ooilammeren kwam op 1B de Brabantse fokker H. Herijgers met
dochters van 03558-54909. Te weten 03558-54931, 03558-54955 en 03558-54956. Een
uniform drietal best ontwikkelde ooilammeren, maar storen in de vachten. Laatst genoemde
ooilam 54956 drong door tot de beste vijf. Vooraan kwam het trio van de Twentse combinatie
J. + B. Schroten-Jenneboer uit Bornerbroek. De dieren 05303-80686, 80688 en 80693 waren
vleestypische lammeren met voldoende ontwikkeling en met fraaie koppen.

De volgende rubriek scoorde A.J. Westendorp een 1B plek met 01810-01736, 01729 en
01706. Mooie soortige lammeren, maar als geheel niet uniform. Dit laatste gold wel voor de
1A van R. + M. Olde VeldhuisWetsteen. De dieren 0423313457, 13447 en 90820 waren
wel uniform en rastypische
Texelaars met beste huiden er
op.
Het laatst genoemde drietal
ooilammeren van R. + M. Olde
Veldhuis-Wetsteen werd
benoemd tot kampioen drietal.

Kampioen 3-tal 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.
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. Dit betreft ooi 04898-39893 van G.J. Paalman. 1B voor 06465-78537 van M.
Postma. Deze typische enter deed wat lichter aan dan de 1A.
De tweetal gezoogde enters was een aangelegenheid voor de Mts. van Aken. 1B voor twee
dochters van van Aken ram 01851-66825. Het zijn 01851-67295 en 67378. Enters met
sprekende koppen, goed ontwikkeld, maar minder uniform dan het 1A tweetal van dezelfde
fokker uit het Gelderse Etten.
Dit zijn 01851-67327 en 67405.
Een uniform typisch tweetal
met extra ontwikkeling. Later
zou blijken dat jaarling ooi
67405, dochter van A ram
66330 individueel kampioen
zou worden en 67327, dochter
van A ram 01548-02343,
reserve kampioen van de Mts.
van Aken.
Dit duo werd dus ook kampioen
tweetal gezoogde enters,
eigenaar Mts van Aken.
Kampioen 2-tal gezoogde 1-jarige ooien
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De individuele ongezoogde enters hadden een grote rubriek. Nummer twee werd geplaatst een
enter van J. Claus, 05546-03083. Dochter van de ‘’Brink ram’’ 00696-01280. Een sterke
enter met goede kop, doch bemerking op de vacht. 1A voor 01851-67416, dochter van
kampioenram 01851-66330. Een goede typische enter met beste kop en bespiering.
Er waren twee grote rubrieken niet gezoogde jaarling tweetallen.
In de eerste rubriek een 1A voor A.J. Westendorp met dochters van de ‘’Laan ram” 0407802350. De enters 01810-01648 en 01649, twee volle zussen. Een uniform tweetal, en
vleestypisch en met goede huiden, fraaie koppen. Op 1B de dieren 01358-80853 en 80860 van
E. E. Gosselink uit Almelo. Mooie ruim ontwikkelde dieren, maar missen de uitstraling van
de 1A.
De tweede rubriek bezat een absoluut kopnummer tweetal ongezoogd. Het zijn de halfzussen
01755-80561 en 80563, vader de Commandeur ram 03938-04333. Eigenaar van het tweetal is
G. Zum Grotenhof uit Saasveld. Het zijn twee machtige jaarlingen met veel uitstraling en
allure, beste koppen. Ooi
01755-80561 werd later op de
dag kampioen jaarling
ongezoogd. Een klasse ooi.
Met de tweede plek moest A. J.
Westendorp genoegen nemen
met zijn 01810-01659 en
01668. Ook een uniform
tweetal met veel breedte, en
fraaie koppen.
Tot kampioen tweetal
ongezoogde enters werd
uitgeroepen het hok van G.
Zum Grotenhof.
Kampioen 2-tal ongezoogde 1-jarige ooien

De 1-jarige ooien drietal niet gezoogd hadden in de dieren van A.J. Westendorp een fraai
kopnummer. Een zeer typisch uniform drietal met luxe koppen. Ondanks dat het
nakomelingen van verschillende vaders zijn. De jaarlingen zijn 01810-01678, 01647 en
01641. Deze fokker heeft een ooienstam die al een halve eeuw op het bedrijf aanwezig is, dan
kun je, mits je bepaalde onderdelen gaat verankeren in je fokkerij, toch uniforme dieren
fokken. Met de rammen moet je bijsturen. Zware concurrentie kreeg Westendorp te verduren
van J. Nijland uit Saasveld. Deze fokker en zijn vrouw zaten een drietal dochters neer van hun
eigen gefokte ram 01524-80305. De jaarling 01524-80401 en de volle zussen 80403 en
80404. Een luxe en
best ontwikkeld
drietal, maar missen
de bespiering van de
1A. Ooi 0152480404 werd later
reserve kampioen 1jarige ongezoogd.
Typische brede
jaarling, goed
bespierd.
De beker voor het
kampioen hok
drietal ongezoogde
enters ging naar A.J.
Westendorp.
Kampioen 3-tal ongezoogde 1-jarige ooien
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Oude ooien
Ook dit jaar jammer genoeg weinig oude ooien op de keuring. Jammer genoeg is dit een
landelijke trend aan het worden.
Een kleine rubriek oude ooien enkeltal. 1B een beste A ooi van R. + M. Olde VeldhuisWetsteen, 04233-00415 (V.05615-25430). Een massale moderne ooi met goede bespiering,
maar iets minder van type als de 1A. Deze kwam in het bezit van ooi 00586-57227 (V.0490000569). Ook een schaap met 90 punten. Eigenaar H. Blok. Een mooie typische correcte ooi
voor haar vier levens jaren.
Ook een matige bezetting van de tweetal oude ooien. 1B voor een tweetal van Gebr. Paulus
uit Boelenslaan. Twee dochters
van de bekende Santema ram
00228-02369. Luxe ooien,
maar één schaap steelt qua
ontwikkeling in het tweetal. Op
kop kwam een best duo
schapen. Een mooi uniform
stel, met fraaie koppen en beste
bespiering van Mts van Aken.
Mts. van Aken eiste hierdoor
het kampioenhok tweetal oude
ooien voor zich op.

Kampioen 2-tal oude ooien
De drietallen oude ooien was een zeer goede rubriek. Alle drie de hokken deden wat rastype
betreft weinig voor elkaar onder. Als derde geplaatst een trio rastypische dieren met goede
koppen en goede bespiering, met een klein minpuntje op de evenredigheid van de Comb. J. +
B. Schroten-Jenneboer. Als tweede de ooien van H. Blok. Zeer rastypische schapen met
mooie blanke koppen. Als eerste geplaatst, en tevens kampioenhok drietal oude ooien werd
wederom de Mts. van Aken. Het waren enorm ontwikkelde Texelaars met heel veel
uitstraling, balkvormige dieren. Uit dit kampioenhok kwam ook de kampioen oude ooi.
01851-66910, een exclusieve ooi. Zij is een dochter van kampioenram 01851-66330.

Kampioen 3-tal oude ooien
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Stellen
De ooien met lammeren, de stelletjes, geven zoals zo vaak, een wisselend beeld. Dit heeft
dikwijls te maken met de geboortedatum van de lammeren. Het is soms lastig jureren. Veelal
geven de lammeren de doorslag, maar ook het exterieur van de moeder mag men toch niet
links laten liggen. Dit gebeurd nogal eens. Was er vorig jaar maar één rubriek jaarling ooi met
lam(meren), dit jaar waren er twee rubrieken. Frappant, normaal gesproken zijn deze in de
minderheid op fokdagen. De rubriek oude ooi met twee of meer lammeren kende slechts twee
inzendingen. Dit word wel erg schraal.
De eerste rubriek jaarlingooi met lam had een goed kopnummer. Mts van Aken stelde een
goede moeder met typisch ramlam op. Jaarling ooi 01851-67246 met zoontje 67669
(V.06254-10590). Op 1B moeder 04233-90800 met ramlam 90888 (V.04210-45921) van R. +
M. Olde Veldhuis-Wetsteen. Een goed ontwikkelde ooi, mist het laatste ras, met mooi
ramlam.
De tweede rubriek, jaarlingooi met twee lammeren kende maar twee inzendingen. Het is voor
een Texelaarfokker altijd een knappe prestatie om een 1-jarige ooi met twee lammeren te
showen. De prijzen werden hier verdeeld door H. Bies uit Eén, met ooi 00668-30983 met haar
ramlam 47753 en ooilam
47752 (V.4078-2468).
Lammeren geboren begin
april. En J. Hokkeling met ooi
03996-17398 met haar twee
zonen 71333 en 71334
(V.03996-17340). Lammeren
geboren begin maart.
Kampioenhok jaarlingooi +
lam(meren) werd Mts. van
Aken.

Kampioen jaarlingooi + lam

Zoals eerder vermeld maar twee hokken oude ooi met lammeren. 1B werd het stelletje van H.
Gerritsen uit Didam met ooi 04701-08969 (V.03213-34320), met ramlam 37206 en ooilam
37207 (V.01252-03626). Een beste luxe ooi, harmonisch gebouwd, goede bespiering beste
kop, veel macht. Deze ooi zou later die dag reserve kampioen bij de oude ooien worden. Haar
lammeren echter missen de klasse ten opzichte van de 1A. Deze eer was weggelegd voor ooi
04233-00418(V.0423300363) met twee zonen
van ram 04210-45921,
nummers 90853 en
90854. Trotse
eigenaren van
tegelijkertijd het
kampioenstel oude ooi
+ lammeren zijn R. +
M. Olde VeldhuisWetsteen. Deze waren
vandaag zeer succesvol
op de keuring, net zo
als de Mts. van Aken
overigens.

Kampioen oude ooi + lammeren
Afstammingsgroepen
De fokprestaties van de desbetreffende rammen worden in deze rubrieken altijd goed de maat
genomen. Het kan ook een extra glans geven aan een bepaalde (fok)ram.
Bij de drietallen een 1A voor nakomelingen van 04233-90794, fokker Olde VeldhuisWetsteen. Tevens de eigenaar van de nakomelingen. Mooie typische lammeren met passende
bespiering en fraaie koppen. En uniform.
Ook de 1A bij de vijftallen was een prooi voor fokbedrijf Olde Veldhuis-Wetsteen. Dit keer
met nazaten van de eigen
gefokte ram 04233-00422.
De niet geheel uniforme,
maar luxe en fraai
afgewerkte lammeren
kregen concurrentie van
H. Herijgers en Mts.
Vellenga. Met
respectievelijk lammeren
van 03558-54909 en
04078-02502.
Als beste
afstammingsgroep, dus
kampioensgroep werd het
drietal van Olde VeldhuisWetsteen
Kampioen afstammingsgroep ram 04233-90794

Bedrijfsgroepen
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 Mts. Vellenga op 1A. De dieren zijn ruim ontwikkeld, goed
behangen en met best beenwerk.
De bedrijfsgroepen vijftallen was, net als vorig jaar, van een hoog niveau. Eén bekende
fokstal had zich jammer genoeg teruggetrokken. Maar de overige twee fokstallen maakten het
de jury bijzonder lastig. Het ging om de dieren van A.J. Westendorp en Mts. van Aken.
Allebeide hokken toonden macht en klasse in de schapen met veel ras en mooie koppen.
Kortom zeer fraaie Texelaars met allure. De Mts. van Aken trok tenslotte aan het langste eind,
en zijn schapen werden tot 1A bekroond. Zij werden tevens uigeroepen tot kampioen
bedrijfsgroep.
Fokgroep.
Voor de rubriek fokgroep, moeder, dochter en kleindochter had stal Olde Veldhuis-Wetsteen
een mooie typische groep neergezet. Grootmoeder 04233-01592 (V.07158-01757) met
dochter 04233-00415 (V.05615-25430) en kleindochter 04233-90844 (V.04233-90794). Dit
laatst genoemde dier zat ook bij de beste vijf ooilammeren. Haar moeder, 04233-00415, liep
bij de enkeltallen oude ooien verdienstelijk 1B. Kortom een prima fokgroep. Het zou mooi
zijn dat er de volgende keer meerdere fokgroepen worden getoond.
Als geheel kunnen we ook dit jaar weer terugkijken op een geslaagde fokveedag. Maar er zijn
altijd onderdelen voor verbetering vatbaar. Bij de hokkenkeuring was er ook dit jaar weer de
nodige discussie van het publiek in enkele gevallen omtrent plaatsing. Maar dit is niet erg, als
het maar fair gebeurd en niet op de persoon word gespeeld. Meningsverschillen zul je op een
fokveedag altijd blijven houden.
Tenslotte alle kampioenen op rij:
Kampioen oude ram:
Res. Kampioen oude ram:
Kampioen 1-jarige ram:
Res. Kampioen:
Kampioen oude ooi:
Res. Kampioen:
Kampioen 1-jarige ooi gez. :
Res. Kampioen 1-jarige ooi gez.:
Kampioen 1-jarige ooi ongezoogd :
Res. Kamp. 1-jarige ooi ongezoogd:
Kampioen 2-tal ramlammeren:
Kampioen 2-tal ooilammeren:
Kamp.2-tal 1-jarige ooi gezoogd:
Kamp.2-tal 1-jarige 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

01851-66330
B03369-00384
04078-02502
04898-39880
01851-66910
04701-08969
01851-67405
01851-67327
01755-80561
01524-80404

Mts. van Aken
E. Scholtens
Mts. Vellenga
G.J. Paalman
Mts. van Aken
H. Gerritsen
Mts. van Aken
Mts. van Aken
G. Zum Grotenhof
J. Nijland

Mts. van Aken
A. Vervat
Mts. van Aken
G. Zum Grotenhof
Mts. van Aken
Mts. van Aken
Olde Veldhuis-Wetsteen
B. Laan
Olde Veldhuis-Wetsteen

Kamp. 3-tal 1-jarige ooi ongezoogd:
Kampioen 3-tal oude ooien:
Kampioen afstammingsgroep:
Kampioen bedrijfsgroep:

A.J. Westendorp
Mts. van Aken
Olde Veldhuis-Wetsteen
Mts. van Aken

10 beste ramlammeren:
03996-71318:
04078-02545:
04078-02584:
04078-02574:
04078-02553:
04078-02582:
00586-88790:
04233-90866:
03558-54939:
00156-00368:

5 beste ooilammeren:

J. Hokkeling
B. Laan
B. Laan
B. Laan
B. Laan
B. Laan
H. Blok
Olde Veldhuis-Wetsteen
H. Herijgers
A. Vervat

00156-00363: A. Vervat
00156-00367: A. Vervat
03558-54956: H. Herijgers
04233-90844: Olde Veldhuis-Wetsteen
04233-90835: Olde Veldhuis-Wetsteen

Beste 10 ramlammeren

Beste 5
ooilammeren

