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Goede dieren, maar verrassende uitslagen op 13e TES fokdag Bathmen.
Oude rammen
Er waren twee rubrieken oude rammen. De eerste bestond uit een best bewaarde oude ram.
De alom bekende zes jarige ram 1851-66330 van Mts. van Aken te Etten nam de 1a in beslag
en had derhalve geen concurrentie. De ram vertoont nog steeds zijn vlees typische klasse.
De tweede rubriek oude rammen was van hoogstaand niveau. De juryleden Frank Palmen en
Wieger Paulus hadden de eer om de individuele dieren op exterieur volgorde te plaatsen.
Dat dit niet altijd eenvoudig is, bleek al in deze rubriek. De arbiter moest er aan te pas komen
om de impasse te doorbreken. Een duo jury zit niet altijd op één lijn. Op 1c kwam 185167602, een 66330 zoon van Mts. van Aken en G Helmes te Etten. Een zeer lange, best
bespierde ram met fraai kruis. Iets lange staart. 1b 04726-02235 (V.04726-01767) van L. de
Reuver te Boven Leeuwen. Mooie balkvormige ram, best bespierd en goed van type. De 1a
voor 01851-67654 (V.04078-02377) van Mts van Aken, mede-eigenaar A.J. Westendorp te
Enschede. Een complete ram, fraai type, beste kop, best ontwikkeld met prima beenwerk. Het
dier was vorig jaar jeugdkampioen Bathmen.
Na de middag werden de drie beste dieren van de rubrieken terug geroepen voor de
kampioenschappen. Hier vond een voorselectie plaats door twee juryleden. De vijf
overgebleven dieren werden door het bordjes systeem door vijf juryleden punten toegekend.
Reserve kampioen werd 04726-02235, en kampioen oude ram 01851-67654.
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Eenjarige rammen
De kwaliteit van de jeugdrammen was best. In de eerste rubriek een 1b voor 06473-72471
(V.01851-67431) van B. Wassink te Ruurlo, mede-eigenaar Mts. van Aken. Een ram met
beste kop en best front. De eerste plek ging naar 01947-08278 (V.04994-73445) van L.G.A.
Brinke te Elst. Een beste ram, goed van type en bespiering en fraaie belijning. Deze ram
verwierf eerder dit keuringsseizoen het kampioenschap in Didam.
In de tweede rubriek, een ondanks zijn matige conditie, 1a voor de bij J. Marsman geboren
01494-78101 (V.01494-78053P) van J.B. Peters te Weiteveen. Fraai type, mooie lengte/
hoogtemaat, correcte ram.
De laatste rubriek een 1b voor 05303-73723 (V.01755-80558) van Comb. Schroten-Jenneboer
te Bornerbroek. Een normaal ontwikkelde vleestypische ram met beste kop. De 1a was voor
de door Jaap Hin van Texel gefokte ram 04210-98732 (V.04210-17342). Mede-eigenaar
R.H.M. Olde Veldhuis te Ambt Delden. Een zeer fraaie typische ram met beste kop. Best
front en brede bovenbouw.
Tot kampioen werd gekroond ram 04210-98732, en reserve 01947-08278.
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Ramlammeren
Bij de enkeltal ramlammeren een 1a voor 00261-69020 (V.04078-02502) van Mts. Vellenga
te Eenrum. Een best vleestypisch lam met veel lengte.
In de andere rubriek een 1a voor 05546-95368 (V.05546-03100) van J. Claus te Loppersum.
Goed ontwikkeld en breed lam en goed van soort. Het ramlam kwam bij de beste tien.
Bij de tweetal ramlammeren een kopplaats voor R. Olde Veldhuis. Typische ramlammeren,
normaal ontwikkeld.
Ook een eerste plaats voor het duo van J.C. van Hoof te Mierlo. Een homogeen tweetal met
mooie lengte. Allebei de dieren stootten door tot de beste tien.
Mts. van Aken behaalde ook een 1a met een tweetal beste vleeslammeren.
Kampioen tweetal werd J.C. van Hoof.
Bij de kleinere bedrijven een 1a voor het tweetal van M. Mulder te Westerbork. Een uniform
hok, met veel ras en goede vachten.
Ook een koppositie voor A.J. Sprukkelhorst te Ruurlo, goed ontwikkeld en bespierd, missen
wat ras.

Kampioen tweetal kleinere bedrijven voor M. Mulder

Bij de drietallen ramlammeren zat veel variatie qua ontwikkeling en soort. De de eerste
rubriek, volgens de jury een matige rubriek zonder kopnummer. 1a voor B. Laan te Winkel.
Volgens de jury een niet uniform drietal, één dier mist wat uitstraling, vlotte bespiering.
Het kopnummer in de volgende rubriek was voor Mts. Vellenga. Een uniform drietal met
goede uitstraling. Veel lengte tonend, best bespierd. In deze rubriek zat ook een zeer best
drietal van J. C. van Hoof, ramlammeren met macht, breed gebouwd met beste bespiering en
sprekende koppen, Opmerkelijk genoeg kwamen ze niet verder dan de 1c.
Het was verrassend dat het drietal van B. Laan tot kampioen werd gemaakt.

Beste 3-tal ramlammeren
Tien beste ramlammeren
05546-95368 en 05546-95364 van J. Claus, 0919-0963 van M. Mulder, 0668-78550 van H.
Bies te Een, 04078-02789 van B. Laan, 0261-68981 en 0261-68969 van S. Vellenga, 036101544 en 03610-01545 van J.C. van Hoof en 05303-73748 van Comb. Schroten-Jenneboer.

Ooilammeren
Een best tweetal van Olde Veldhuis bezette de koppositie. Goede ontwikkeling met veel ras.
Dochters van 00586-11517 (H. Blok).
M. Mulder nam de eerste plek in de volgende rubriek, met dochters van de Blok ram 0058670762. Uniform tweetal, goede bespiering en ontwikkeling.
De laatste rubriek een 1a voor B. Ankersmit te Heelweg. Zeer uniforme ooilammeren, goede
bespiering en goed ontwikkeld ondanks jonge leeftijd.
Kampioen tweetal ooilammeren Olde Veldhuis, en bij de kleinere bedrijven M. Mulder.

Beste 2-tal ooilammeren
Bij de eerste rubriek drietallen ooilammeren een 1a voor B. Laan. Een homogeen drietal met
mooie blanke koppen.
In de andere rubriek een zeer luxe trio lammeren van R. Olde Veldhuis. Vlot ontwikkeld en
goed bespierd.
Kampioen drietal ooilammeren werd het hok van B. Laan.

Beste 3-tal ooilammeren

Vijf beste ooilammeren
0919-0959 van M. Mulder, 04233-84760 en 04233-84743 van R. Olde Veldhuis, 0633392255 en 06333-92268 van Gebr. Paulus.

Eenjarige ooien
De eenjarige ooien waren ook dit jaar van hoog niveau. Bij de tweetallen gezoogde jaarlingen
een 1a voor Mts. van Aken. Best ontwikkeld, met beste benen en goed van soort.
Deze werden tevens tot kampioenshok uitgeroepen.
Bij de tweetal eenjarige ongezoogd een 1a en 1b voor de dieren van Comb. SchrotenJenneboer. Zeer uniform en fraai van type, met mooie blanke koppen en goed ontwikkeld.
Allemaal dochters van de zum Grotenhoff ram 01755-80558. Kampioenshok tweetal was
voor Schroten-Jenneboer.
Bij de kleinere bedrijven een 1b voor J. Crum te Opheusden. Twee zeer fraaie enters met
beste bespiering en goed van type. Ondanks de 1b werden 06152-53465 (V.06109-37777)
kampioen en 06152-53454 (V.05673-00460) reserve kampioen. Het kan verkeren.
De 1a voor J. Peters met twee dochters van 04210-45934. Zeer uniform met goede
ontwikkeling en luxe uitstraling.
Deze werden kampioen tweetal kleinere bedrijven.
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Kampioen 1-jarige ooi ongezoogd

Reserve kampioen 1-jarige ooi ongezoogd
Een grote rubriek drietallen ongezoogde enters. Op de tweede plek een drietal goed
ontwikkelde en best bespierde fraai typische dochters van 01755-80558 van Comb. SchrotenJenneboer. Op de eerste plek B. Laan met een trio enters met blanke koppen en mooi type.
Maar desondanks de mindere ontwikkeling dan de 1b werd het hok van B. Laan toch
kampioen drietal ongezoogd.

Beste 3-tal 1-jarige ooien ongezoogd

Oude ooien
Bij de tweetallen oude ooien een 1a voor Mts. van Aken. Een best stel fokooien met goede
vleesopdruk en beste bespiering. Tevens beste hok.

Beste 2-tal oude ooien
Ook bij de drietallen oude ooien een best kopnummer van Mts. van Aken. Over het algemeen
dochters van de A ram 01851-66330. Aparte ooien, super kampioenshok drietal ooien.

Beste 3-tal oude ooien
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Stellen
Bij de eenjarige ooien met lam een mooie 1a voor Mts. van Aken met ooi 01851-67739
(V.01494-78053) met mooi typisch ramlam 01851-68383 (V.06473-74271).
De eenjarige ooien met twee lammeren een 1a en tevens kampioenshok van J. Crum. Ooi
06152-53442 (V.06152-53404) was goed ontwikkeld, steelt wat in de kopvorm. Met dochter
06152-53492 en zoon 06152-53493 met als vader 06109-37777 Bij de oude ooien met
lammeren een 1a en kampioenshok voor G.F.M. zum Grotenhoff te Saasveld. Een apart
typische achtjarige !! ooi 01524-01126 met drie typische mooi bespierde lammeren van de
Jenneboer A ram 01405-00605.

Afstammingsgroepen
Bij de drietal afstammingsgroep lammeren van een vader een 1a voor 01755-80558 van
Schroten-Jenneboer. Zeer uniforme en typische lammeren.
Bij de kleinere bedrijven op kop het groepje van B. Wassink van vader 06473-72471. Beste
lammeren, goed van soort.
Bij de vijftal afstammingsgroep van een vader een 1a voor nazaten van 00586-11517 van R.
Olde Veldhuis. Zeer typisch en fraai afgewerkte groep. Deze laatste werd tot beste
afstammingsgroep gekozen.
Bedrijfsgroepen
Dit is altijd een boeiend onderdeel van een fokveedag. Hier kan men als fokstal een
visitekaartje afgeven. Men kan immers de beste oudere dieren (gemengd) showen.
Mts. van Aken had een machtig vijftal rammen als bedrijfsgroep neergezet, waar niemand
omheen kon. Zeer vleestypische rammen, best ontwikkeld, fraai afgewerkt. Veel ras! Terecht
kampioen bedrijfsgroep.

Een geslaagde fokdag wat de kwaliteit van de dieren betreft, ook een mooi voltallig publiek
viel Bathmen 2016 ten deel. Alleen zal de keuring in een sneller tempo afgewerkt moeten
worden, het duurde echt te lang in al zijn facetten. Ook zal de foktechnische commissie zich
moeten beraden over de toekomstige juryleden in Bathmen. Er moet uniformer gekeurd
worden en zonder catalogus!

