Ram 4078-2584 (Kinkytail)

De ram
Ram 4078-2584 is op 8 maart 2014 als tweeling geboren op het bedrijf van B. Laan te
Winkel.
Uit 29 worpen zijn van ram 4078-2584 in totaal 55 lammeren geboren, waarvan 49 levend
geboren. De ram heeft een vruchtbaarheidsindex van 104/20.
De ram is o.a. ingezet op de bedrijven van B. Laan en J. Hin.
Fokker/Eigenaar:
B. Laan. Bedrijfsnummer 4078
Ram 4078-2584 is op ½ jarige leeftijd voorlopig ingeschreven met de volgende puntenbalk:

Kop Ontw Besp Even Type Been Vacht Alg.v
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89
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86

88

89

Afstammelingen
Ooilammeren
Getoond: 23 ooilammeren

Het betreft een groep lammeren die nogal wisselend zijn van uniformiteit.
De ontwikkeling als groep is gewoon.
De voorhanden zijn voldoende diep, de midden handen vertonen de gewenste lengte.
Bij enkele zien we een te korte midden hand.
De hals/nek aansluiting is goed geplaatst.
De bespiering is voldoende tot goed, de kruizen zijn normaal van breedte, een enkele iets kort.
Het beenwerk is voldoende droog en fijn.
De koppen zijn heel goed gevormd en blank van kleur.
We zien enkele fraai exemplaren.
De vachten zijn gesloten en fijn.
Over het geheel zijn de ooilammeren zeer ras typisch.

Ramlammeren

Ook de groep getoonde ram lammeren zijn wisselend uniform.
De dieren kunnen als geheel meer ontwikkeling vertonen.
Sommige zijn iets beknopt in de midden hand.
De bespiering is voldoende tot goed.
De koppen zijn blank van kleur, een enkele iets blauw.
de koppen zijn heel sprekend, enkele bijzonder fraai met veel uitdrukking.
Het beenwerk is fijn en droog.
De vachten zijn fijn en gesloten.
Als groep zijn de ram lammeren zeer ras typisch.

Conclusie:
Ondanks de gewone ontwikkeling bij beide groepen lammeren, maar het vertonen van
veel ras type bij zowel de ooi als de ram lammeren, heeft de commissie op 10 september
2015 besloten ram 04078-02584 het predikaat “Voorlopig premieram” te geven.
De Commissie: Kees Pauw, Marten Mulder, Jacob Worp, Henk Koopman.

