Zesde TES-fokdag in België
Imponerende anderhalfjarige en oude rammen stelen de show.
Nadat vorig jaar TES-België met succes uitgeweken was naar Hall Manifagri te Wavre werd
ook dit jaar deze locatie gebruikt voor hun zesde fokdag op 16 juli. Door het invoeren van
scrapiestatussen voor de schapenbedrijven (de recente perikelen om in België
schapenkeuringen te organiseren) was het bang afwachten hoeveel fokkers en schapen er
zouden deelnemen. De meeste fokkers hielden echter het hoofd koel en hierdoor kon TESBelgië niet minder dan 15 deelnemende leden en begunstigers met 164 schapen in de catalogus
opnemen. Jammer genoeg bleven wel wat dieren afwezig.
Bijna steeds bijten de ramlammeren de spits af. Niet zo ditmaal want de anderhalfjarige
rammen werden als eersten aan de alziende ogen van de juryleden Marten Mulder en Jaap Hin
voorgeschoteld.
In de eerste rubriek kwam een fokproduct van Louis De Reuver op de eerste plaats te staan.
Ram 04726-02282 van eigenaar Christoph Jacobs is een normaal gebouwde ram met zeer veel
adel en een mooie bespierde achterhand. Ram B1133-00493 (fokker Alfons Thys) van Johan
Dossche werd in extremis de tweede plaats toegewezen. Een ram met een iets donkere, doch
zeer fraai gevormde kop. Er zit een prima lengte in maar in achterhandbespiering moest hij het
afleggen tegen zijn voorganger. Op de plaatsen 3 en 4 vinden we nog 2 fraaie rammen terug,
met name B1082-00111 van fokker-eigenaar Maarten Vantilt en B1082-00105 van dezelfde
fokker maar in eigendom van André Lardennois.

v.l.n.r. : 04726-02282 Jacobs (1ste), B1082-00111 Vantilt (3de), B1133-00493 Dossche (2de)
en B1082-00105 Lardennois (4de)

De tweede rubriek kreeg ram B4798-00514 van Johan Dossche op kop. Volgens de jury een
best ontwikkelde ram met een mooie kop. Op de tweede plaats stond een harde vleesram, goed
van type met een lichte bemerking op zijn beenwerk. Het gaat om 04736-99383 van Maarten
en Yasmine Vantilt (fokker : Bertus van Dorp). De volgende in de rij was 04210-04670 van
fokker Hin en eigenaar Jaak Stals. Dit is een goed ontwikkelde en mooi belijnde ram. Hij oogt
echter wat vrouwelijker waardoor hij slechts brons behaalde. Op de vierde plaats stond de ram
met wellicht de mooiste kop : B4798-00600 (333-zoon). Zijn mindere ontwikkeling en dito
middenhand deden hem echter de das om, om hoger te kunnen scoren.

v.l.n.r. : B4798-00514 Dossche (1ste), 04736-99383 Vantilt (2de), 04210-04670 Stals (3de)
en B4798-00600 Dossche (4de)

Nadien waren 2 kleine rubrieken ramlammeren aan de beurt.
In de eerste rubriek waren slechts 3
ramlammeren aanwezig. Op kop
kwam een soortig ramlam van de
gebroeders Goossens te staan.
Opvallend aan B1393-00052 is zijn
uiterst blanke kop. Het goed
ontwikkeld ramlam B4140-00315 van
Marc en Jonas Depelseneer werd door
enkele details naar de tweede plaats
verwezen. De rij werd gesloten door
nog een ramlam van de Goossensbrothers: B1393-0051.
Rechts B1393-00052 Goossens (1ste) en
links B4140-00315 Depelseneer (2de)

In de volgende rubriek gingen Cedric en Maxim Goossens op hun elan door en versierden
alweer de eerste plaats, ditmaal met hun ramlam B1393-0055. Luxe en type alom. Tweede
werd een hard bespierd en goed ontwikkeld ramlam B4140-00320 van de familie Depelseneer.
Op drie stond van de gebroeders Goossens B1393-00048. Dit is een zoontje van TES-A-ram
04726-01999. De vierde plek was voor B-1396-00020 van nieuwkomer Jente Spooren. Dit
ramlam had genoeg type maar kon zijn voorgangers niet bijbenen in ontwikkeling. Het feit dat
hij uit een vierling ter wereld kwam, heeft hier wellicht veel mee te maken.

V.l.n.r. : B1393-00055 Goossens (1ste), B4140-00320 Depelseneer (2de), B1393-00048 Goossens (3de)
en B1396-00020 Spooren (4de)

Het is opvallend dat alle voorgestelde ramlammeren in deze 2 rubrieken reeds vroeg in februari
geboren werden. Als deze tendens zich doorzet en alleen nodig is om met meer ontwikkelde
lammeren op vroege keuringen te kunnen scoren, is overleg binnen de foktechnische
commissie hierover zeker noodzakelijk.
Nadien mochten de 6 volwassen ooien in de arena.
Niet onverwacht kwam de ruime, goed bespierde 3-jarige ooi B4140-00215 van Marc en Jonas
Depelseneer op de eerste plaats terecht. Deze ooi had echter niet gezoogd en stond mede
hierdoor in een royalere conditie dan haar concurrentes. Op de tweede plaats stond de
vijfjarige ooi B8130-01236 van André Lardennois. Zelfs in matige conditie liet ze nog genoeg
type zien om haar plaatsing te rechtvaardigen. De jury oordeelde dat de eveneens vijfjarige ooi
04726-01989 van Christophe Jacobs de derde plaats verdiende. Zij is getooid met een
allerbeste kop die makkelijk als voorbeeld van het TES-fokdoel zou kunnen dienen.
De volgende plaatsen werden ingenomen door B4796-00378 (mooie verticaal opstaande
oortjes) en B4797-00076 van de gebroeders Goossens, en B8137-02892 van André
Lardennois.

Vooraan rechts : B4140-00215 Depelseneer (1ste), dan v.r.n.l. B8130-01236 Lardennois (2de),
04726-01989 Jacobs (3de), B4796-00378 (4de) en B4797-00076 (5de) Goossens

Vervolgd werd met een rubriek anderhalfjarige ongezoogde ooien.
De juryleden vonden in deze “vlot goede rubriek” dat de eerste plaats toegekend diende te
worden aan B4140-00291 van Depelseneer, een goed ogende, moderne ooi met een goede
bovenbouw en dito achterstel. Op de tweede plaats werd ze gevolgd door B1133-00501 van
Alfons Thys. Een ooi met genoeg jeugduitstraling die jammer genoeg niet de bespiering van
haar voorgangster kon evenaren. Storend was ook haar lage staartinplanting. Dany Malbecq’s
ooi B5442-02973 heeft een superbespiering en staat bovendien sterk op haar poten. Alleen
heeft ze net te weinig klasse in de kop en mocht ze een duim langer zijn om een hogere
klassering dan haar derde plaats te rechtvaardigen. De ooien B1082-0109 van Vantilt en
B1393-00030 van Goossens bezetten de twee overgebleven plaatsen.

v.l.n.r. : B4140-00291 Depelseneer, B1133-00501 Thys, B5442-02973 Malbecq, B1082-00109
Vantilt en B1393-00030 Goossens

Twee rubrieken ooilammeren sloten de voormiddagkeuringen af in de ring.
De eerste rubriek vonden de heren Hin en Mulder eerder een gewone rubriek. De gouden plak
werd toegekend aan het ooilam B5442-07933 van Dany Malbecq. Het is een mooi gebouwd
lam met een kleine bemerking voor haar donkere kop. Zilver was weggelegd voor het royale
ooilam B4063-00070 van Hubert Dossche. Ze had echter problemen met de horizontaliteit van
haar ruglijn. De derde medaille werd in de wacht gesleept door B4140-00330 van de familie
Depelseneer. Voorwaar een zeer breed bespierd ooilam maar mede door haar zeer fijne (lees
korte) vacht kon ze net niet genoeg imponeren om hoger te scoren. De reeks werd afgesloten
door ooilammeren van Goossens en (tweemaal) Jente Spooren.

De medaillewinnaars v.l.n.r. : B5442-07933 Malbecq, B4063-00070 H.Dossche en B4140-00330
Depelseneer.

De tweede rubriek had ook zes ooilammeren aan boord. Hier was duidelijk veel verschil in
uiterlijk waar te nemen. Er moesten éénlingooilammeren die geboren werden in begin februari
vergeleken worden met tweelinglammeren die het levenslicht zagen medio maart. Soms leek
het op appelen met peren vergelijken. Na lang beraadslagen vond de jury het ooilam B109600403 van Jaak Stals het best passen bij hun visie. Een zeer luxueus lam dat wat moest
inboeten aan ontwikkeling. Het (éénling)ooilam B5442-07937 van Dany Malbecq daarentegen
had aan ontwikkeling geen gebrek en had bovendien een beste bespiering maar moest qua type
duidelijk onderdoen voor de nummer één. Op de derde plaats kwam een eerder gewoon maar
degelijk ooilam van de gebroeders Goossens te staan. Vermeldenswaardig is ook het ooilam
B4797-00196 op de vierde plaats. Zij is medio maart geboren uit een tweeling en kon door

haar mindere ontwikkeling geen strobreed in de weg leggen van haar voorgangsters. Wanneer
echter “de groei” zal aanslaan kan dit uiterst luxe ooilam zeker in aanmerking komen voor een
beter resultaat. De rubriek werd vervolledigd door dieren van respectievelijk Jente Spooren en
Dany Malbecq.

v.l.n.r. : B1096-00403 Stals (1ste) B5442-07937 Malbecq (2de), B1393-00049 (3de) Goossens en
B4797-00196 Jacobs (4de)

Terwijl Jaap Hin en Marten Mulder hun keuringskwaliteiten ten toon spreidden in de ring
hebben 2 andere jury-duo’s de hele voormiddag zich beziggehouden met de zogenaamde “hokrubrieken”. Ook het aanstippen van dieren die zich in de namiddag mochten aanbieden voor de
kampioenschappen behoorde tot hun kerntaken. Het moet gezegd worden dat de jury-duo’s
Anholts – Olde Veldhuis en de Reuver – Koopman zich degelijk van hun taak kweten.

Louis de Reuver, Richard Olde Veldhuis en Henk Koopman

Richard Olde Veldhuis en Wim Anholts

Rubriek 7 : tweetal ramlammeren
Bovenaan kwam hok 63 van Gilbert Dossche te staan. Het betrof hier een luxe, evenredig
tweetal. Hok 62 van de familie Depelseneer verzekerde zich van de tweede plaats met een best
bespierd duo met eerdere gewone koppen. De ramlammeren uit hok 66 (fokker Baele) vonden
de juryleden dan iets te vrouwelijk in de voorhand.
Rubriek 8 : tweetal 1 ½-jarige ooien
Een mooie sterke rubriek van 8 hokken met enkele sterke kopnummers. De respectievelijke
medailles werden veroverd door hok 70 van Depelseneer, hok 74 van Alfons Thys en hok 67
nogmaals van de familie Depelseneer.
Rubriek 9 : tweetal ooilammeren
Beste rubriek (6 hokken) met uitspringend kopnummer van Marc Baele (hok 79). Hokken 75
van Depelseneer en 81 van Vantilt vervolledigden het podium. De ooilammeren van Marc
Baele werden later gekozen tot “beste hok ooilammeren”.
Rubriek 10 : drietal ramlammeren
Een kleine rubriek met 3 deelnemers en goede kwaliteit. Het verdict : Hok 84 van Alfons Thys
is een goed kopnummer met best ontwikkelde lammeren met goede rasuitstraling. De tweede
plaats werd opgeëist door hok 82 van Gilbert Dossche. In dit hok vond de jury zeer rastypische
dieren met wat gewone ontwikkeling. De ramlammeren van Johan Dossche uit hok 83 hadden
dan wel genoeg ontwikkeling maar misten de laatste luxe. De ramlammeren van Fons Thijs
gingen aan de haal met de titel van “beste hok ramlammeren”.
Rubriek 11 : drietal 1 ½-jarige ooien
Slechts 2 hokken en beiden van dezelfde eigenaar namelijk Johan Dossche. Niettegenstaande
vond de jury de dieren uit beide hokken van hoogstaande kwaliteit. Hok 87 scoorde net iets
beter in rasuitstraling en ging met goud aan de haal. Het “beste hok 1 ½-jarige ooien”
ontsnapte hen ook niet.
Rubriek 12 : drietal ooilammeren
Vier deelnemers met twee uitlopende kopnummers van 2 broers Dossche. Het hok met
nummer 88 van Gilbert won van hok 90 van Johan omdat het net iets uniformer was.
Rubriek 13 : oude ooi met lammeren
Ook hier een broederstrijd tussen 2 broers Dossche. Ditmaal was het drietal uit hok 93 van
Hubert dat won van hok 94 van Johan. Een miniem verschil in klasse was de oorzaak van deze
klassering.

Eigenaar Hubert Dossche met zijn ooi B4063-00044 en haar ramlam B4063-00072 en
ooilam B4063-00071

Rubriek 14 : 1 ½-jarige ooi met lam(meren)
Dit is een rubriek die traditioneel een (te) lage bezetting heeft. Deze editie hebben 2 fokkers
telkens met 2 hokken gepoogd deze rubriek nieuw leven in te blazen. En terecht want de
kwaliteit was van een hoog gehalte. De eerste prijs ging naar ooi B1082-00115 en haar ooilam
B1082-00144 (hok 99) van Maarten en Yasmine Vantilt. In hok 95 trof men een zeer typisch
ramlam (B4795-0072) aan. Zijn moeder (B4795-0058) was echter in te matige conditie om een
hogere klassering te rechtvaardigen. Eigenaar is Ben Thys uit het Antwerpse Hombeek. Op de
derde plaats trof men de nestzus van de winnares aan, samen met haar ooilam B1082-00142.
De vierde plaats ging naar ooi B1133-00483 en haar ooilam B4795-00071 van Ben Thys. Ooi
B1082-00114 kreeg als toemaatje ook nog eens de kampioenstitel voor de gezoogde
anderhalfjarige ooien. Haar nestzus B1082-00115 werd reservekampioene.

Eigenaar Maarten Vantilt met zijn 1 ½-jarige ooi B1082-00115 en haar ooilam B1082-00144

Rubriek 15 : viertal oude ooien
Deze rubriek is pas sedert vorig jaar in het vraagprogramma geplaatst maar is nu reeds één van
de trekpleisters van de keuring. Op kop kwam een viertal (hok 104) van Maarten Vantilt te
staan. Stuk voor stuk luxe-dieren met reeds respectabele leeftijden van 5 en 6 jaar die de tand
des tijds wonderwel hebben doorstaan. Opmerkelijk is ook dat ze uit 4 verschillende fokkerijen
komen. Op de tweede plaats uit hok 101 een viertal eigen gefokte ooien van Johan Dossche.
Maarten Vantilt heeft een hele grote aanhangwagen want hij had nog een tweede hok (103) in
deze rubriek. Hij behaalde er de derde plaats mee. Ter vervollediging valt nog te melden dat
André Lardennois beslag legde op de vierde plaats in deze rubriek met zijn eigen gefokte ooien
uit hok 102.

Eigenaars Maarten en Yasmine Vantilt met hun eerste prijs uit rubriek “viertal oude ooien”.

Een nieuwe rubriek werd dit jaar ingevoerd : afstammingsgroep van 5 lammeren van 1
vader.
De keuze viel op de 5 lammeren van ram B-4798-00333 van Johan Dossche. De lammeren van
B1055-00097 van Depelseneer werden verdienstelijk tweede.

5 lammeren van B4798-00033 Johan Dossche

5 lammeren van B1055-00097 Depelseneer

De gemengde bedrijfsgroepen bestaan uit 2 volwassen dieren en 2 lammeren.
De groep van Johan Dossche behaalde de eerste prijs. De families Depelseneer en Vantilt
behaalden in deze rubriek de eervolle vermeldingen.

Bedrijfsgroepwinnaar Johan Dossche

Na de middagpauze werd aangevangen met de kampioenschappen. Als eersten kwamen de
oude rammen aan de beurt.
Daar ze net met vijf waren moest er niet uitgeselecteerd worden en konden de 5 juryleden
gelijk met de bordjes aan de slag. De juryleden waren zeker niet unaniem in hun keuzes en na
wat telwerk kwam met 44 punten de tweejarige ram B4796-00545 van Christoph Jacobs als
TES-kampioen uit de bus. De ram is gefokt door Stijn Thijs en werd in zijn geboortejaar reeds
op de TES-keuring bij de drie beste ramlammeren uitverkozen. En vorig jaar slaagde hij er in

om de TES-kampioensbeker bij de anderhalfjarige rammen mee naar zijn stal in Vollezele te
nemen. Als reserve-kampioen werd 04726-02221 verkozen. Dit tweejarige fokproduct van
Louis de Reuver is in eigendom van de combinatie Christoph Jacobs en Jaak Stals.

Links kampioen B4796-00545 van Jacobs en rechts reservekampioen 04726-02221 van Comb. Jacobs-Stals

Bij de anderhalfjarige rammen nam ram 04726-02282 van Christoph Jacobs met 56 punten
vlotjes de maat van zijn concurrenten en werd makkelijk kampioen. De overige rammen lagen
qua punten niet ver uit elkaar. Ram B4798-00514 van fokker-eigenaar Johan Dossche is een
verdienstelijke reservekampioen en bovendien een zoon van A-ram B4798-00333.

Links kampioen 04726-02282 van Jacobs en rechts reservekampioen B4798-00514 van Johan Dossche

De volwassen ooien maken zich klaar voor het kampioenschap….

Bij het kampioenschap van de oude ooien kwamen een tiental dieren in de ring. Na reductie tot
vijf werd bijna unaniem (56 punten) gekozen om ooi 04736-63003 van Maarten Vantilt
(fokker Van Dorp) de kampioenstitel te gunnen. Twee jaar geleden veroverde ze het
reservekampioenschap bij de anderhalfjarigen op de TES-keuring. Als lam had ze reeds
geschitterd in Ambt-Delden. Haar twee anderhalfjarige dochters stonden allebei met hun lam
ook op deze keuring.
Het reservekampioenschap werd behaald door een vijfjarige ooi die ’s morgens derde
geklasseerd stond in haar rubriek : 04726-01989 van Christoph Jacobs.

Links kampioene 04736-63003 van Vantilt en rechts reservekampioene 04726-01989 van Jacobs

In de ring kwamen veertien ongezoogde anderhalfjarige ooien hun talenten ten toon spreiden.
Dit aantal werd gereduceerd tot een vijftal. Er bleven 2 dieren van Depelseneer en 3 van
Alfons Thys in de arena achter. Met een perfecte score van 60 punten werd ooi B4140-00291
van Marc en Jonas Depelseneer unaniem tot kampioene gelauwerd. Haar stalgenote B414000288 ging met de beker van het reservekampioenschap aan de haal.

links kampioene B4140-00291 en rechts reservekampioene B4140-00288 beiden van Depelseneer

Er moesten 3 beste ramlammeren aangeduid worden. Deze eer viel te beurt aan :
•
•
•

B4063-00072 van Hubert Dossche
B4062-01544 van Gilbert Dossche
B4062-01555 van Gilbert Dossche

v.l.n.r. B4062-01544 en B4062-01555 van Gilbert Dossche en B4063-00072 van Hubert Dossche

Bij de ooilammeren mochten juryleden Anholts, Hin en Koopman de 5 beste exemplaren
aanduiden. Hun keuze viel op het volgende kwintet :
•
•
•
•
•

B1063-00048 van Marc Baele
B4062-01609 van Gilbert Dossche
B4062-01564 van Gilbert Dossche
B4798-00634 van Johan Dossche
B4140-00330 van familie Depelseneer

v.l.n.r. B4140-00330 Depelseneer, B4798-00634 Johan Dossche, B4062-01564 en B4062-01609 van
Gilbert Dossche en B1063-00048 van Marc Baele.

Traditioneel wordt afgesloten met het aanduiden van de dagkampioen. Deze wordt door alle
juryleden samen gekozen uit alle kampioenen. De eer viel te beurt aan de tweejarige ram
B4796-00545 van Christoph Jacobs. Het ziet er naar uit dat deze ram ten huize Jacobs zijn
eigen trofeeënkast zal moeten krijgen.

Dagkampioen B4796-00545 met eigenaren Christoph en Nick Jacobs

Met de verkiezing van deze waardige dagkampioen werd de editie 2016 van de Belgische
keuring afgesloten.
De organisatoren willen alle medewerkers (ringsecretarissen, juryleden, dames van het
secretariaat, helpers in de bar, hokjesopstellers, ringhelpers, opruimploeg, …) van harte
bedanken en hopen ook volgend jaar een beroep op hen te mogen doen.
Een speciale attentie ook voor Cedric Goossens die samen met Patrick Piters de catalogus weer
tot een waardevol naslagwerk heeft gemaakt.
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