
Vijfde TES-fokdag in België
Veel schapen en toeschouwers op eerste lustrum
Reeds voor de vijfde maal organiseerde het bestuur van TES
en begunstigers.  Deze keer niet op de traditionele pleisterplaats want er zijn momenteel 
verbouwingen aan de gang op de hoeve van de familie Thijs te Vissenaken.  Er werd daarom op 
25 juli uitgeweken naar de Hall Manifagri in he
presenteerden er niet minder dan 
vorige editie. 
Afgetrapt werd er met twee reeksen
Mulder.   
In de eerste reeks gaven de benjamins onder de TES
Goossens onmiddellijk hun visitekaartje af door 2 rammen vooraan te plaatsen.  Hun bij Jacobs 
aangekocht ramlam B4797-0163 kaapte de eerste plaats weg.  De juryleden 
als een “compleet lam met goede bespiering”.  Hun eigen
de tweede plaats te staan.  Dit ramlam is zeer typisch doch minder ontwikkeld.  De derde plaats 
werd bezet door B5442-2962, 
vacht.  Fokker-eigenaar is Dany Malbecq.

Eerste reeks ramlammeren  
De tweede reeks werd aangevoerd door B4140
hier te staan omdat hij zich mannelijker
B4797-0175 van Christoph Jacobs.  De gebroeders Goossens konden een bronzen medaille 
toevoegen aan hun verzameling d
plaats bezette. 
Nadien kwamen twee reeksen van 8 
In de eerste ervan vonden de juryleden dat er twee dieren met kop en schouders
bovenuit staken.  Ooi B1393-0030 (gebroeders Goossens) kreeg de eerste plaats toegewezen 
mede door haar fraaie, heel blanke kop,  sterke bespiering en super ontwikkeling.  Hierdoor kon 
ze B1133-0481 van Fons Thys naar de tweede plaats verwijzen.  Qua ontwi
zeker de evenknie van haar voorgangster, doch haar iets donkere kop deed haar de das om.  
derde plaats werd bezet door het luxe tweelingooilam B1393
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gaven de benjamins onder de TES-leden Cedric (19) en Maxim (16) 
onmiddellijk hun visitekaartje af door 2 rammen vooraan te plaatsen.  Hun bij Jacobs 
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2962, een goed bespierd ramlam met een kleine bemerking op zijn 
eigenaar is Dany Malbecq. 

        
   Tweede reeks ramlammeren

werd aangevoerd door B4140-0300 van de familie Depelseneer.  Hij kwam 
hier te staan omdat hij zich mannelijker manifesteerde dan de nummer twee uit de reeks 

0175 van Christoph Jacobs.  De gebroeders Goossens konden een bronzen medaille 
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Tweede reeks ramlammeren 

0300 van de familie Depelseneer.  Hij kwam 
manifesteerde dan de nummer twee uit de reeks 

0175 van Christoph Jacobs.  De gebroeders Goossens konden een bronzen medaille 
0038 dat de derde 

In de eerste ervan vonden de juryleden dat er twee dieren met kop en schouders (letterlijk zelfs) 
0030 (gebroeders Goossens) kreeg de eerste plaats toegewezen 

mede door haar fraaie, heel blanke kop,  sterke bespiering en super ontwikkeling.  Hierdoor kon 
0481 van Fons Thys naar de tweede plaats verwijzen.  Qua ontwikkeling was ze 

zeker de evenknie van haar voorgangster, doch haar iets donkere kop deed haar de das om.  De 
van de gebroeders 



Goossens.  Ze kwam in ontwikkeling duidelijk te kort om de twee oo
bedreigen. 

Een overzicht van de eerste reeks ooilammeren.
In de volgende reeks was het duidelijk dat het tussen drie dieren zou gaan voor de medailles.  
Het pleit werd beslecht in het voordeel van B4140
ooi was in het kruis net iets mooier afgerond dan B
plaats werd ingenomen door het goed ontwikkeld ooilam B4212
Werbrouck.   

Een overzicht van de tweede reeks ooilammeren.
Vervolgd werd er met een kleine rubriek 
In deze rubriek reef Gerard Dossche
dier werd omschreven als “een best kopnummer maar kon iets meer jeugd vertonen”.  Op de 
tweede plaats strandde ooi 04078
ooi is Bertus Laan.  Qua ontwikkeling kon ze aan haar voorgangster niet tippen.  De ooi op de 
derde plaats (B1133-0440 van Fons Thys) had dit dan weer in overvloed maar kreeg een 
bemerking op haar te korte kruis en iets mindere bespiering
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De laatste rubriek die vóór de middag aan keuring onderworpen werd was deze van de 
ooien. 
Dit was een wat wisselende rubriek met zowel schrale als in uitstekende conditie verkerende 
ooien.  Aflamperiode, aantal gezoogde 
voorname rol gespeeld.  Niettemin hadden Jaap en Marten het niet zo moeilijk om twee, zeer 
typische ooien van Christoph Jacobs 
(fokker Laan) kreeg de eerste plaats toegewezen.  Haar 
volgde haar op de tweede plaats.  Dit is nog een dochter van ram 01405
Het zou niet de laatste zijn die we te zien kregen !   De fraai afgewerkte ooi 02619
(fokker Van Arkel) van de familie Depelseneer kon in type niet tippen aan de ooien van Jacobs 
en moest zich tevreden stellen met de derde medaille.

Rubriek oude ooien enkeltal. 
Intussen hadden Richard Olde Veldhuis en Louis de Reuver zich met volle overgave op de 
keuring van de schapen in de hokken gestort. 
In de rubriek tweetallen ramlammeren
ogenschouw te nemen.   
In de eerste reeks waren de koplopers te vinden in hok 54.  Deze best ontwikkelde en goed 
bespierde tweelingramlammeren
van Fons Thys (hok 55) hadden een zeer luxe uitstraling maar kwamen te kort om 
op te eisen door hun mindere ontwikkeling ten opzichte van de koplopers.  Zeer veel adel was 
er terug te vinden in de lammeren van Johan Dossche.  Niettegenstaande één van hen later bij 
de 3 beste ramlammeren gekroond werd, strandden ze op de
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In de tweede reeks was het driegeslacht Werbrouck alweer aan het feest.  Hun B4212-1140 en 
B4212-1170 uit hok 63 bezetten de eerste plaats.  Ook in deze reeks moesten Fons Thys en 
Johan Dossche  zich met een tweede en derde plaats tevreden stellen. De juryleden vonden in 
hokken die niet bij het koptrio hoorden weliswaar ook nog mooie ramlammeren terug.  Alleen 
ontbrak het in enkele gevallen aan enige uniformiteit in het hok. 
Hok 54 uit de eerste rubriek met B4212-1118 en B4212-1150 werden als “beste hok 
ramlammeren” geboekstaafd in de annalen van deze keuring. 

 
Beste tweetal ramlammeren : links B4212-1150 en rechts B4212-1118 van de familie Werbrouck. 
In de rubrieken 8A en 8B waren de tweetallen niet-gezoogde 1 ½ -jarige ooien aan de beurt. 
De eerste reeks werd door juryleden Louis en Richard omschreven als een “zeer beste rubriek 
met 3 sterke kopnummers”.  Zij verkozen om het tweetal uit hok 74 van Gerard Dossche 
bovenaan te plaatsen.  Fons Thys’ tweetal (hok 68) nam de tweede plaats in beslag.  Twee 
nestzusjes van Marc en Jonas Depelseneer vervolledigden het podium. 
In de tweede reeks werden hok 80 en hok 75 van Johan Dossche respectievelijk tweede en 
derde.  Zij werden echter de loef afgestoken door hok 77 van Johans oudere broer Gerard. 
Aangezien beide reeksen door Gerard Dossche gewonnen werden was het duidelijk dat de 
beker voor “beste hok tweetal 1 ½ jarige ooien” mee naar Ronse zou verhuizen.   Het verdict 
viel op de prachtige ooien uit hok 74 : B4061-0385 en B4061-0368.  Er valt nog op te merken 
dat beide ooien slechts 4 dagen eerder hetzelfde exploot lukten op de interprovinciale keuring 
van Strijtem. 



 
Beste tweetal 1 ½-jarige ooien : B4061-0385 en B4061-0368 van Gerard Dossche uit Ronse. 
Slechts één reeks met weliswaar 8 trio’s drietallen ooilammeren werden aan het publiek 
getoond.  De jury vond dit een goede rubriek waarin toch 3 kopnummers kwamen 
bovendrijven.  De ooitjes van Christoph Jacobs van 3 verschillende vaders vertoonden zoveel 
adel en uniformiteit dat aan hun koppositie niets af te dingen viel.  Zij waren terug te vinden in 
hok 81.  De dorpsgenoten van Christoph, vader en zoon Depelseneer legden beslag op de 
tweede plaats.  Zij bleven nog net Fons Thys voor met zijn trio uit hok 83. 

 
Beste drietal ooilammeren : B4797-0145,  B4797-0162 en B4797-0166 van Christoph Jacobs. 



De stelletjesrubrieken 10a “oude ooi met 2 of meer lammeren” en 10b “1 ½- jarige ooi met 
lam(meren)” hebben ooit al meer deelnemers gekend.  
Ooi B4798-0130 van Johan Dossche met haar 2 sterke ramlammeren waren ongenaakbaar voor 
de eerste plaats.  Op de tweede plaats strandde ooi 00228-42347 van Werbrouck.  Zij is de fiere 
moeder van een ram- en een ooilam.  Tenslotte sloot ooi B4797-0071 van Jacobs met haar 2 
ramlammeren de rij.   
Slechts één goed ontwikkelde anderhalfjarige ooi met een best ramlam was er terug te vinden 
in de rubriek 10b.  Ze lopen samen in de weide bij de familie Werbrouck. 
Nieuw op de Belgische TES-keuring en onmiddellijk een succesnummer was rubriek 11 : 
viertal oude ooien. 
Niet minder dan 5 combinaties van 3 fokkers werden aan het publiek geshowd.  De 
opmerkingen (of eerder felicitaties) van de jury luidden als volgt : “zeer beste rubriek met 2 
sterke kopnummers.  Schapen met gewone conditie en heel veel rasuitstraling”. 
De uitslag : 

1. Hok 94 van Christoph Jacobs  (en titel van “beste hok oude ooien”) 
2. Hok 96 van Christoph Jacobs 
3. Hok 93 van Johan Dossche 
4. Hok 95 van Maarten Vantilt 
5. Hok 97 van Johan Dossche 

 
Beste viertal oude ooien : v.l.n.r. 04726-01985, B4797-0032, B4797-0018 en B4160-0173 van 
Christoph Jacobs. 
 



Na de middagpauze werd er van start gegaan met het aanduiden van de respectievelijke 
kampioenen.  Hiervoor had het derde juryduo Johan Schroten en Tim Van Aken de hele 
voormiddag alle hokken afgeschuimd om er de beste ramlammeren, ooilammeren, 
anderhalfjarige ooien en oude ooien aan te stippen.  Voorwaar een hele klus. 

 
Het jurykorps : v.l.n.r. Jaap Hin, Ben Thys, Marten Mulder, Tim van Aken, Richard Olde 
Veldhuis, Johan Schroten en Louis de Reuver. 
Gestart werd er echter met het aanduiden van de kampioen oude rammen uit rubriek 1. 
De zes aanwezige rammen werden deskundig herleid tot een vijftal door Jaap Hin en Marten 
Mulder.  Nu kon men met de bordjes aan de slag.  De publieksfavoriet werd ook door de 
juryleden unaniem geprefereerd.  Het gaat om ram B4798-0333 gefokt door en in eigendom 
van Johan Dossche.  Alleen superlatieven mogen gebruikt worden om deze ram te beschrijven.  
Een ram met mooie ontwikkeling en beste bespiering, breed over de rug en sterk op zijn benen.  
Bovendien is hij gesierd met een zeer adellijke, blanke kop.  Een echte ambassadeur voor TES.   
Het reservekampioenschap werd in de wacht gesleept door 01851-67453 van de combinatie 
Jacobs/Goossens.  Deze sterk bespierde ram met veel luxe kon qua macht echter niet optornen 



tegen de kampioen. 

 

Oude rammen : links reservekampioen 01851-67453 (fokker Van Aken – eigenaars Combinatie  
Jacobs/Goossens) en rechts kampioen B4798-0333 (fokker/eigenaar Johan Dossche) 
In rubriek 2 met de 1 ½-jarige rammen daagden 5 van de 6 ingeschreven dieren op in de ring.  
Zo kon er gelijk begonnen worden met het kampioenschap. 
Nu was het Christoph Jacobs die met de kampioenenbeker kon pronken.  Zijn ram B4796-0545 
van fokker Stijn Thijs behoorde vorig jaar tot de 3 beste ramlammeren en kon dus min of meer 
zijn titel prolongeren.  Deze ram is uitzonderlijk bespierd en heeft een zeer blanke kop met heel 
veel TES-uitstraling. 
Ram B4798-0468 (fokker/eigenaar Johan Dossche) werd in zijn zog makkelijk 
reservekampioen. 



 
Anderhalfjarige rammen : links reservekampioen B4798-0468 (fokker/eigenaar Johan Dossche) 
en rechts kampioen B4796-0545 (fokker Stijn Thijs / eigenaar Christoph Jacobs). 
Vervolgd werd met het kampioenschap oude ooien.  Naast het koptrio uit de individuele reeks 
kwamen er nog een aantal ooien uit de hokken terecht in de ring.  Dit aantal werd door twee 
juryleden gereduceerd tot de 5 besten overbleven.  De talrijke toeschouwers aan de rand van de 
ring waren hier en nu getuige van een unicum op de keuring.  Alle 5 overgebleven schapen 
waren eigendom van één en dezelfde fokker : Christoph Jacobs.  Sterker nog : 4 van de 5 zagen 
het levenslicht in zijn stal.  En 3 ervan hebben als vader A-ram 01405-0605.  

  
Klaar voor het kampioenschap oude ooien.    Links reservekampioene B4797-0018, rechts    

kampioene B4160-0173 van Christoph Jacobs. 
Kampioene werd ooi B4150-0173.  Na haar kampioenstitel in 2012 en reservetitel in 2013 is dit 
reeds de derde maal dat ze met een TES-beker naar de thuisstal kan terugkeren.  Ondanks haar 
leeftijd van 5 jaar vertoont ze nog maar weinig slijtage.  Haar onevenaarbare kop (of mogen we 
hier terecht spreken van “hoofd”) spreekt tot de verbeelding van menige schapenliefhebber die 
adel en type hoog in het vaandel draagt.   



De reservekampioene B4797-0018 moet qua kampioenstitels niet onderdoen voor ooi 173. Op 
de TES-keuring van 2011 werd ze verkozen tot beste ooilam en in 2012 werd ze gevierd als 
kampioene bij de 1 ½-jarige ooien.  In deze editie kwam ze ook dicht in de buurt van de 
kampioenstitel.  Twee van de vijf juryleden bedachten haar met 12 punten in de bordjesronde. 
Niet minder dan 22 anderhalfjarige ooien traden in het strijdperk voor de verkiezing van het 
kampioenenduo.  Een tiental minuten later bleven er nog 5 over : B1082-0091 (Vantilt), 
B4140-0255 (Depelseneer),  B4797-0487 (Johan Dossche), B4061-0368 (Gerard Dossche) en 
B1133-0455 (Fons Thys).  Met 56 punten werd de ooi van Marc en Jonas Depelseneer 
oververdiend kampioene.  Deze haast perfecte éénjarige ooi (met weliswaar lichte overconditie) 
is op alle prijskampen waaraan ze deelneemt niet uit de buurt van de kampioenstitel te houden.  
Fons Thys mocht voor zijn ooi de iets kleinere beker van de reservekampioene in ontvangst 
nemen. 

 
Anderhalfjarige ooien : links reservekampioene B1133-0455 van Fons Thys en rechts B4140-0255 
van Marc en Jonas Depelseneer. 
In het volgende kampioenschap werd gezocht naar de 3 beste ooilammeren.  Juryleden Hin, 
Olde Veldhuis en Schroten haalden hun beste schapenverstand naar boven en wezen tenslotte 
volgende prachtlammeren aan : B4140-0281 van Depelseneer en B4797-0145 en B4797-0166 
van Jacobs.  De laatste twee waren eerder ook reeds terug te vinden in het “beste hok 3-tal 
ooilammeren”.   



 
Drie beste ooilammeren : v.l.n.r. B4797-0145 en B4797-0166 van Christoph Jacobs en B4140-0281 
van Marc en Jonas Depelseneer. 
Bij de zoektocht naar de 3 beste ramlammeren had het jurytrio Van Aken, de Reuver en 
Mulder volgende rammen in het vizier voor de titel en bijhorende beker : B4212-1170 van 
familie Werbouck, B4798-0600 van Johan Dossche en B1393-0029 van de gebroeders 
Goossens.  Bij dit laatste ramlam is aan te stippen dat het moederloos en met de fles 
grootgebracht werd.  Toch wel een hele prestatie van de youngsters onder de TESsers. 

 
Drie beste ramlammeren : v.l.n.r. B4798-0600 van Johan Dossche, B1393-0029 van gebroeders 
Goossens en B4212-1170 van de familie Werbrouck. 



Niet minder dan 5 fokkers hadden vier schapen ingeschreven voor de titel van “beste 
bedrijfsgroep”.  Deze bedrijfsgroep moest 2 volwassen dieren en 2 lammeren bevatten.  Het 
kwartet van Johan Dossche met o.a. een kampioen volwassen ram, een reserve-kampioen 
anderhalfjarige ram en één van de 3 beste ramlammeren werd terecht tot overwinnaar 
uitgeroepen.  
Tenslotte werd onder de vier volwassen kampioenen en zes beste lammeren de verkiezing van 
de dagkampioen aangevat.  De zes juryleden waren reeds na slechts een halve minuut het 
roerend met elkaar eens om de tweejarige ram B4798-0333 van Johan Dossche deze eer te 
beurt te laten vallen.  Onder applaus van het publiek mocht TES-inspecteur en amateur-
beeldhouwer Ben Thys de trofee, een beeldje van een zéér typische TESselaar, aan de 
geëmotioneerde eigenaar en zijn echtgenote Martine overhandigen. 

   
Dagkampioen B4798-0333, zijn fokker en …     …. zijn trofee. 
Met dit geweldig orgelpunt werd de vijfde Belgische TES-keuring op waardige wijze 
afgesloten.   
De organisatoren wensen alle inzenders te bedanken voor hun aanwezigheid met hun topdieren.  
Sommigen werden kampioen, anderen niet.  Eén ding is zeker : in juli 2016 krijgt iedereen de 
kans te bevestigen of nog beter te doen.   
Een keuring organiseren zonder de hulp en inzet van alle medewerkers is onmogelijk.  Daarom 
ook de grootste blijk van waardering voor de Nederlandse juryleden die ettelijke kilometers 
heen en terug aflegden, voor de “hokjesbouwers” die de hal ombouwden tot een gezellige 
ruimte, voor de ringsecretarissen die zich degelijk van hun taak kweten, voor Patrick Piters die 
van de catalogus alweer een heus naslagwerk maakte, voor de dames van het secretariaat, voor 
de mensen achter de bar.   



We mogen ook alleszins TES-begunstiger André Lardennois niet vergeten.  Hij zorgde ervoor 
dat TES-België onderdak kreeg in de prachtige Hall Manifagri.  Bedankt André. 

 
Alle trofeeën zijn verdeeld.  Volgend jaar zijn er nieuwe te winnen. 
 
Foto’s : Yasmine Heusdens 
Verslag : Laurent Vanhamme 
 
 
Via onderstaande link kan je de foto’s zien van de Belgische TES keuring 2015 in Waver. 
 
https://picasaweb.google.com/109951554842213332647/FotoSPrijskampTES2015WaverBelgi
e?authkey=Gv1sRgCPvBu6zurZ2SZA 
 


