Veertiende TES-fokdag in Bathmen
Vooral de volwassen dieren stelen de show.
Reeds voor de veertiende keer vond TES onderdak in de uiterst geschikte manege ’t Ruiterkamp
om er zijn jaarlijkse keuring doorgang te laten vinden.
De aftrap werd even over 9u30 gegeven door de jeugdige voorstellers Annabel, Eva, Jetze en
Klaas. Piekfijn uitgedost en met prachtige lammeren aan de lijn liepen ze hun rondjes waarna
ze een verdiende zak snoep en de welgemeende felicitaties van de jury bij monde van Sjaak
Hoedjes in ontvangst namen. De toekomst lijkt verzekerd.

Van links naar rechts : Jetze Vroom, Annabel Bies, Eva Piters en Klaas Roos.

Nadien was de eerste van de 2 rubrieken ‘Oude Rammen’ aan de beurt. Met catalogusnummer
1 vonden we de 7 ½-jarige en voormalige TES-kampioen 01851-66330 terug. Hij is nog steeds in
uitstekende conditie maar miste de kracht en de ontwikkeling om zijn drie- en vier jaar jongere
concurrenten achter zich te laten. Met een zeer verdienstelijke derde plaats wist hij toch een
ticket te bemachtigen voor het kampioenschap in de namiddag. De eerste plaats werd
toegewezen aan ram 01851-67654 van de combinatie Van Aken-Westendorp, volgens de jury
‘een evenredig, nette ram’. Hij was in 2016 TES-kampioen. De reserve-kampioen van vorig jaar
04726-02235 van fokker-eigenaar Louis de Reuver legde beslag op de 1B en kon dus nog geen
revanche nemen. Deze sterke ram is gesierd met een beste voorhand.
De tweede rubriek bestond uit 3 tweejarige rammen. Het kopnummer was hier 06473-72471
van fokker Wassink die de ram nog steeds in eigendom heeft samen met Mts. Van Aken.

Juryleden Hoedjes, Hin en Crum omschreven hem als ‘een mooie, vleestypische ram met
kracht en een beste bovenbouw’. Leon Roos van Hoeve Rijnoord lag beslag op de overige twee
plaatsen met rammen 03569-00793 (fokker Juul Caubo), een normaal ontwikkelde ram met
beste kop en 01907-29988 (fokker Van Boekel), een goed gelijnde ram die krachtiger in het
beenwerk mocht zijn.

Rubriek 1a : v.l.n.r. 01851-67654 / 04726-02235 / 01851-66330 / 01810-01707 / 05234-76455

rubriek 1b : v.l.n.r. 06473-72471 / 03569-00793 / 01907-29988

Niet minder dan vijftien ‘1 ½-jarige rammen’, netjes verdeeld over 3 rubrieken werden aan het
talrijk opgekomen publiek voorgesteld.
In de eerste rubriek stond geen maat op 01851-68075 van de combinatie Kempers - Mts. Van
Aken. Dit is een mooi ontwikkelde ram met goede achterhand. 1B werd de harde ram 0647372295 van eigenaar Berends (fokker Wassink). De volgende in deze reeks werd 01947-08335
van Mts. Vellenga (fokker Brinke) een vlotte ram die iets meer lengte kon tonen.

In de tweede reeks anderhalfjarige rammen kwam een zeer krachtige en evenredige ram op de
koppositie te staan : 05187-41381 van fokker/eigenaar Teus de Groot. Ram B4796-00665 van

Jan Leuverink (fokker Stijn Thijs) legde beslag op de tweede plaats. Een correcte ram die net
iets minder uitstraling dan zijn voorganger ten toon spreidde. Op de derde plaats stond de ram
met de mooiste kop : 04078-02802 van eigenaars Alblas & Laan. Zijn minder sterke
achterbenen stonden een hogere positie echter in de weg.
De derde reeks werd aangevoerd door 04726-02337 van fokker-eigenaar Louis de Reuver, een
beste ram met uitstekende lengte- en hoogtemaat. Ram 06152-53495 (fokker-eigenaar Crum)
kaapte de tweede plaats weg voor de neus van zijn nestbroer 06152-53494 mede door zijn
betere ontwikkeling en bodylengte. Er mag zeker vermeld worden dat beiden een zeer goed
type hebben.

Rubriek 2a : 01851-68075 / 06473-72295 / 01947-08335 / 04233-84752 / 04078-02799

Rubriek 2b : 05187-41381 / B4796-00665 / 04078-02802 / 01851-68106 / 02042-19491

Rubriek 2c : 04726-02337 / 06152-53495 / 06152-53494 / 04396-53380 / 06409-40484

Er waren twee rubrieken met ‘enkeltal ramlammeren’. In de eerste, waarin dieren van de
zogenaamde grote bedrijven met meer dan 20 fokooien vertoefden, kwam op kop een door
C.T.M.Heuvel gefokt ramlam (02107-38815) te staan. Richard & Marian Olde VeldhuisWetsteen zijn er de eigenaren van. Ook het ramlam 01590-19550 (fokker G.J.M. Schabbink) dat
op 1B stond loopt in hun weide. Twee ramlammeren van goede snit en met veel uitstraling. De
1C werd toegekend aan 06473-72320, een Wassink-fokproduct.
In de rubriek met ‘enkeltal ramlammeren’ van bedrijven tot en met 20 fokooien ging het goed
ontwikkelde en harde ramlam 00708-00987 van Berends met de gouden medaille aan de haal.
Het eveneens goed ontwikkelde maar volgens de jury iets minder harmonische ramlam 0615253514 van de familie Crum legde beslag op de tweede plaats. De derde podiumplaats was
bestemd voor ‘een evenredig en netjes afgewerkte’ ramlam 04936-84969 van de Comb. Hub en
Patrick Piters.

Rubriek 3b : 00708-00987 / 06152-53514 / 04936-84869 / 00708-01001 / 09307-80592

Twee kleine rubrieken ‘enkeltal ooilammeren’ leverden volgende uitslagen op :
Bij de + 20-fokooien bedrijven : 1a 06409-40548 en 1b 06409-40561 beiden van Lieuwe Vroom.
Bij de kleine fokbedrijven : 1a voor 01206-00399 van gastheer Henk Koopman, 1b voor 0070800991 van Berends en 1c voor 09307-80593 voor TES-secretaris Phil Burggraaff.
Slechts één dier in rubriek 5 van de ‘enkeltal 1 ½-jarige gezoogde ooien’. Het was dan ook een
kanjer van formaat : 06333-92255 van de gebroeders Paulus. In de editie van 2016 stond ze
opgesteld bij de 5 beste ooilammeren.
In rubriek 6a vonden de ‘ongezoogde 1 ½-jarige ooien’ (grote bedrijven) onderdak. Ook hier
trokken de gebroeders Paulus (tweemaal) aan het langste eind met 06333-92258 op 1a en
06333-92268 op 1b. De derde plaats werd toegekend aan 05187-41374 van de familie de
Groot.
Rubriek 6 b : 1a voor ooi 01474-06816 van Jan Leuverink en 1b voor 09307-80590 van Phil
Burggraaff.
Zelfde kleine rubrieken bij de ‘enkeltal oude ooien’. De drie deelnemers bij de grote bedrijven
(rubriek 7a) mochten hun dieren als volgt opstellen : vooraan 04726-02131 van Louis de
Reuver, een prachtige ooi met een mooie “upstanding” voorhand en beste bespiering. Ze werd
gevolgd door 06473-99975 van Wassink, een fraaie ooi met een mooie belijning in zijaanzicht.
Op de derde plaats strandde 00261-38790 van Sake Vellema, een ooi met veel jeugduitstraling
maar die wat meer kracht in de voorhand mocht ten toon spreiden.
Bij rubriek 7b van de kleine bedrijven ontving Phil Burggraaff met zijn ooi 09307-80581 de
eerste en enige prijs.
Met dergelijke kleine rubrieken moet misschien toch even geëvalueerd worden of het wel
nuttig is om de opsplitsing tussen grote en kleine bedrijven te handhaven in de enkeltallen.
Ondertussen hadden de overige juryleden Cees Commandeur, Christoph Jacobs, Marten
Mulder, Wieger Paulus, Ben Thys, Frank Palmen en de aspiranten P. Leistra, Ben en Derk
Anholts de hele voormiddag meer dan hun handen vol met de keuring in de hokjes. Een
bespreking van iedere rubriek zou ons te ver leiden maar we willen de lezers een mooie fotoimpressie van Henny Claus niet onthouden.

Beste Hokken :

1a in rubriek 8a 2-tal ramlammeren (GB) :

1a in rubriek 8c 2-tal ramlammeren (KB) :

04233-71277 en 04233-71289 Olde Veldhuis-Wetsteen

02381-22951 en 02381-22968 van J.Rap te Otterlo

1a in rubriek 13b 3-tal ramlammeren : Mts. Van Aken met 01851-68444, 01851-68513 en 01851-89876

1a in rubriek 10 : 2-tal gezoogde 1 ½ -jarige ooien

1a in rubriek 11b : 2-tal ongezoogde 1 ½ -jarige ooien (KB) :

01851-68100 en 01851-68051 Mts. Van Aken

06152-53478 en 06152-53481 familie Crum te Opheusden

1a in rubriek 11a : 2-tal ongezoogde 1 ½ -jarige ooien (GB) : 1a in rubriek : 3-tal ongezoogde 1 ½-jarige ooien
05303-73747 en 05303-73742 Comb. Schroten-Jenneboer

1a in rubriek 12a : 2-tal oude ooien (GB) :

04078-02797, 04078-02800 en 04078-02825 Bert Laan

1a in rubriek 12b : 2-tal oude ooien (KB) :

01851-67320 en 01851-67432 Mts. Van Aken

01474-18769 en 01474-18771 Jan Leuverink

1a in rubriek 16 : 3-tal oude ooien : 01851-67986,

1a in rubriek 14 : 3-tal ooilammeren : 06333-92309,

01851-67502 en 01851-67402 Mts. Van Aken

06333-92307 en 06333-92272 Gebroeders Paulus

1a in rubriek 9a : 2-tal ooilammeren (GB) :

1a in rubriek 9c : 2-tal ooilammeren (KB) :

01851-68490 en 01851-68420 Mts. Van Aken

00156-00392 en 00156-00397 Arie Vervat

1a in rubriek 17b : 1 ½ -jarige ooi met lam(meren) :

1a in rubriek 18a : oude ooi met lammeren :

01851-68183 met ooilam 68675 en ramlam 68676

05303-73713 met ooilammeren 73752 en 73753

Mts. Van Aken

Comb. Schroten – Jenneboer

1a in rubriek 20 : afstammingsgroep 5 lammeren van 1 vader. Eigenaar : Olde Veldhuis-Wetsteen. Vader van de 5
ramlammeren is 04210-98732 van fokker J. Hin

Bij de ‘afstammingsgroepen drietallen lammeren van 1 vader’ (rubriek 19a) haalde Henk Bies een 1a bij de
grote bedrijven het met lammeren van ram 04851-47913 (fokker Kupers). Bij de kleine bedrijven (rubriek
19b) zwaaide het drietal van J. Rap de plak. Deze 3 ramlammeren zijn zonen van ram 01947-08271 (fokker
Brinke).

1a in rubriek 20 Bedrijfsgroep met 5 volwassen dieren : Mts. Van Aken

Na de middagpauze werd overgegaan naar de kampioenschapskeuringen. Als eersten kwamen de ‘oude
rammen’ aan de beurt. Al snel bleek het voor de hoogste eer te gaan tussen 2 rammen. De tweejarige ram
06473-72471 van de combinatie Mts. Van Aken en Wassink (tevens de fokker) behaalde 44 punten en
haalde slechts 2 luttele punten te weinig voor het kampioenschap. De titel kwam met 46 punten (waarvan
3 x 12) oververdiend toe aan de driejarige 01851-67654 van de combinatie Mts. Van Aken en Westendorp.

Kampioen oude rammen : 01851-67654 van Comb.

Reservekampioen oude rammen : 06473-72471 van

Van Aken en A.J.Westendorp

Comb. Van Aken en B.Wassink

Bij het kampioenschap van de ‘anderhalfjarige rammen’ ging het er zo nodig nog spannender aan toe. Niet
voor het kampioenschap. Dat werd met sprekend gemak en met een bijna perfecte score van 56 punten in
de wacht gesleept door de sterke ram 04726-02337 van fokker-eigenaar Louis de Reuver. Wel voor het
reservekampioenschap waar rammen 05187-41381 (de Groot) en 01851-68075 (Comb. Kempers en Mts.
Van Aken) beiden 29 punten verzamelden. De arbiter werd erbij geroepen en hij wees na beide rammen
bemonsterd te hebben 01851-68075 als reservekampioen aan.

Kampioen 1 ½ -jarige rammen : 04726-02337 van

Reservekampioen 1 ½-jarige rammen : 01851-68075 van

L. de Reuver

Combinatie Kempers en Mts. Van Aken

Bij de ‘oude ooien’ bleven na de gebruikelijke eliminatieronde volgende uitstekende dieren in de arena
over :
•
•
•
•
•

06473-99975 van Wassink
00261-68740 van Vellenga
05187-92784 van de Groot
05187-92783 van de Groot (nestzus van vorige ooi)
04726-02131 van de Reuver

Niettegenstaande de 5 juryleden (Hin, Hoedjes, Jacobs, Mulder en Ben Thys) nogal uiteenlopende
punten gaven was de favoriete ooi van de meesten de vierjarige ooi 04726-02131 van Louis de Reuver.
Zij werd met 52 punten tot kampioene verkozen. Na enig telwerk van de secretariaatsdames mocht
fokker-eigenaar Wassink van ooi 06473-99975 de kleinere beker voor het reservekampioenschap in
ontvangst nemen. Beide ooien zaten in de enkeltal-rubriek.

Kampioene : 04726-02131 van L. de Reuver

Reservekampioene : 06473-99975 van Wassink

Bij het kampioenschap van de ‘1 ½-jarige gezoogde ooien’ werd de eerste (en enige) maximumscore
van 60 punten behaald door ooi 06333-92255 van de gebroeders Paulus. Zij stak er dan ook met kop en
schouders bovenuit. Haar secondante op de reservekampioenschapsplaats werd 01851-68054 van de
Mts. Van Aken.

Kampioene 1 ½-jarige gezoogde ooi : 06333-92255 van
Gebroeders Paulus

Reservekampioene 1 ½-jarige gezoogde ooi :
01851-68054 van Mts. Van Aken

Bij de ‘niet gezoogde 1 ½-jarige ooien’ deden twee ooien van Westendorp, twee van Laan en één van
gebr. Paulus een gooi naar de oppergaai. Ooi 01810-81918 van A.J.Westendorp kon niettegenstaande
haar adellijk hoofd en haar jeugduitstraling toch de kampioensbeker niet veroveren. Deze was immers
weggelegd voor ooi 06333-92258 van de Paulus-brothers. Met haar 56 punten-score kon haar titel
bezwaarlijk onverdiend genoemd worden.

Kampioene 1 ½-jarige niet-gezoogde ooi : 06333-92258
van Gebroeders Paulus

Reservekampioene 1 ½-jarige niet-gezoogde ooi :
01810-81918 van A.J.Westendorp

Nadien was het de beurt aan het jonge geweld. Als voorlaatsten werd een groep ‘ooilammeren’ in de
ring losgelaten. Juryleden Commandeur, Palmen en Jacobs kregen als opdracht mee om er de 5
lammeren uit te zoeken die het meest het TES-ideaalbeeld benaderden. Voorwaar geen sinecure. Na
een kwartiertje was de klus echter geklaard en mochten volgende dieren zich door hun respectievelijke
eigenaars laten opstellen :
• 00156-00392 van A. Vervat
• 00156-00397 van A.Vervat
• 06152-53513 van J. & G. Crum
• 06152-53507 van J. & G. Crum
• 06333-92272 van Gebr. Paulus

5 beste ooilammeren : v.l.n.r. 00156-00392 & 00156-00397 (Vervat), 06152-53513 & 06152-53507 (Crum) en
06333-92272 (Gebr. Paulus)

Het sluitstuk van elke TES-keuring en tevens apotheose is telkens weer de uitverkiezing van de ‘10 beste
ramlammeren’. We hebben echter al sterkere edities meegemaakt in het verleden. Dit kwam omdat
de kwaliteit van de ruim 25 ramlammeren in de ring nogal wisselend was. Toch mogen we opperen dat
de meeste van de 10 uitverkoren ramlammeren potentiële toprammen zijn. We stellen ze door middel
van onderstaande foto aan U voor.

10 beste ramlammeren : v.l.n.r. 04078-02850 & 04078-02915 (Laan), 06152-53514 (Crum), 04233-71302, 0423371309, 04233-71289, 04233-71297, 02107-38815 & 01590-19550 (6 x Olde Veldhuis-Wetsteen), 06473-72320
(Wassink)

Met de uitreiking van de laatste 10 bekers zat de weeral geslaagde editie van 2017 er op. Toch willen
we nog snel een lans breken bij de inzenders om de “stelletjes”-rubrieken volgend jaar terug beter te
bevolken. In het verleden waren de hokken van ooien met lammeren een streling voor het oog. Het zou
jammer zijn mochten deze rubrieken door te weinig belangstelling dreigen te vervallen.

Het TES-bestuur wenst de inzenders, de juryleden en het organisatiecomité van harte te bedanken voor
de veertiende editie van deze intussen alomgeprezen TES-keuring.

De titels en de bekers zijn uitgedeeld. Op zaterdag 15 september 2018 zijn er nieuwe te winnen.

Veel belangstelling van kenners uit binnen- en buitenland.

Fotografie : Henny Claus
Verslag : Laurent Vanhamme

