Voorlopig Premieram 2010

Voorlopig Premieram:
Dit predikaat wordt toegekend naar aanleiding van de kwaliteit qua exterieurvererving van de
lammeren. Voor de beoordeling moeten 75% van alle levend geboren lammeren worden getoond,
waarvan minimaal 1/3 ramlammeren. Het totaal aantal getoonde lammeren moet minimaal 10 zijn.
De commissie heeft het predikaat “Voorlopig Premieram” verleend aan de ram:
00919-00846, eigenaar J. Deinum
De commissie, bestaande uit: A.J. Westendorp, T. Spijkerman en C. Verkaik heeft op 21 augustus
2010 nakomelingen van bovengenoemde ram beoordeeld aan de hand van het fokdoel van TES. In dit
fokdoel staan de onderdelen als volgt omschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het lichaam van de Texelaar is ruim gebouwd, balkvormig en doet massaal aan.
De kop is sprekend, heeft goede verhoudingen en is voorzien van een recht neusbeen en een
brede bek.Verder zijn een zwarte neusspiegel en een blanke beharing gewenst.
De hals is voldoende lang en correct geplaatst.
De romp is in zijn geheel best bespierd, met extra gevulde lendenen en dijen. De voor-,
midden- en achterhand vormen een evenredig geheel.
De voorhand is breed en diep, met een goed geplaatste, vrij lange schouder en een voldoende
ver naar voren doorlopend borstbeen.
De middenhand is lang, breed met voldoende diepte in de ribben en brede, sterke lendenen.
De achterhand is breed terwijl het kruis lang en licht hellend is.
Het beenwerk is fijn van structuur, passend ontwikkeld, droog en krachtig. Het is zowel in gang
en stand correct.
De romp is bedekt met een witte functionele vacht. De wol is fijn, gesloten en vast gestapeld en
bevat geen overtollig wolvet. Kop en benen zijn onbewold en bedekt met wit haar.
De staart is fijn en heeft een passende lengte.

Namens de commissie

T. Spijkerman
rapporteur

21 augustus 2010

Ram 00919-00846

De ram
Ram 00919-00846 is op 31 maart 2009 als tweeling geboren op het bedrijf van M. Mulder te Westerbork.
Hij is als ramlam in 2009 aangekocht door J. Deinum te Achlum.
Uit 14 worpen zijn van ram 00919-00846 in totaal 22 lammeren geboren, waarvan 17 levend geboren.
De ram heeft een vruchtbaarheidsindex van 103/20
Ram 00919-00846 is op ½ jarige leeftijd voorlopig ingeschreven met de volgende puntenbalk:
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Hoogtemaat: 60 cm Lengtemaat: 69 cm

Vacht Alg.v
88

88

Borstdiepte: 31 cm

De afstammelingen
De ooilammeren
Totaal gezien: 6
De ooilammeren (allen gezien) kunnen
omschreven worden als een groep uniforme,
redelijke goed ontwikkelde, evenredige, typische
lammeren.
Onderdelen:
Kop:
De koppen zijn blank en hebben een sprekende
uitdrukking.
Ontwikkeling:
Zowel de voorhanden als achterhanden zijn ruim
ontwikkeld. De middenhanden
zijn goed van lengte, breedte en ribdiepte.

Type:
De ooilammeren zijn goed rastypisch.

Bespiering:
De bespiering is over de gehele lichamen goed te
noemen. Enkele lammeren konden iets meer
binnendij hebben.

Beenwerk:
Stand en gang van het beenwerk is goed, een
lichte bemerking op de kracht van de benen is op
zijn plaats.

Evenredigheid:
De evenredigheid is goed, de voorhanden,
middenhanden en achterhanden gaan goed in
elkaar over, echter een lichte opmerking bij
enkele lammeren op de aansluiting achter de
schouders.

Vacht:
De vachten zijn fijn en goed gesloten.

De ramlammeren
Totaal gezien: 10
De ramlammeren kunnen worden omschreven als
een zeer uniforme groep, goed ontwikkelde, zeer
evenredige, goed bespierde, typische lammeren
met goede benen.
Enkele ramlammeren kunnen als best worden
omschreven.
Onderdelen:
Kop:
De koppen zijn blank en hebben een zeer
sprekende uitdrukking.
Ontwikkeling:
De voorhanden en achterhanden zijn ruim tot
zeer ruim ontwikkeld.
De middenhanden zijn goed tot zeer goed van
lengte en ribdiepte.
Bespiering:
Bespiering is over de gehele lichamen goed te
noemen. Enkele lammeren konden iets meer
binnenbij hebben.
Evenredigheid:
Evenredigheid is zeer goed tot zeer goed, brede
voorhanden en ruggen gaan over in brede
achterhanden.
Type:
De ramlammeren vertonen een goede rasopdruk,
enkele zijn fraai van type.
Beenwerk:
Stand, gang en sterkte van het beenwerk is goed.
Vacht:
De vachten zijn fijn en zeer goed gesloten.

Conclusie:
De afstammelingen van ram 00919-00846
vormen een groep uniforme, rastypische,
goed ontwikkelde, bespierde, evenredige
lammeren met goede tot zeer goede
koppen. Het been werk is droog en goed in
gang, stand en sterkte.
Gelet op bovenstaande bevindingen heeft
de commissie op 21 augustus 2010 geen
enkele moeite om aan ram 00919-00846
het predicaat ”Voorlopige Premieram” toe
te kennen.

