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Inleven: 
“Ik herinner me een tijd waarin vrijwel elk provinciaal stamboek, in augustus of september, een fokdag 
organiseerde. Later doen 2 stamboeken dit. Te binnen schieten me, Drachten, den Bosch, Ommen, Goes, 
Hoogeveen, Gouda, Rijssen, diverse in Gelderland, een stel in Noord-Holland. Er zijn er meer.  
 
Professionaliteit dient zich aan.  
Onderzoekers mengen zich in en geldgevers stimuleren en bepalen, door hun betalen, om met getallen en 
theorieën de fokkerij te regelen. Geholpen door wet en bepalingen, zijn vrijwel alle dagen weg.  
 
Er moet ruimte komen voor cijfers. Plaats voor ratio. Immers, meten is weten.  
O.a. een index voor groei, voor vruchtbaarheid en voor vlees. Gewichten en maten! Dit zijn feiten. 
Het mooie aan het schaap, lees type en uitstraling, is niet feitelijk. Het mag, nee dit moet zelfs wijken.  
Het verdraagt zich moeizaam met moderne cijferfokkerij. 
Schapenfokkerij moet alleen nog professioneel benaderd worden. Daar winnen we geld aan. 
 
Ook ik raak gebiologeerd door indexen.  
Ik heb aanvankelijk scepsis voor diegenen die, met allerlei grafieken en statistieken, mij moeten laten 
geloven dat alleen met klinkklare cijfers de schapenfokkerij en schapenhouderij een dienst wordt bewezen. 
Als fokker moet ik rationeel denken en doen. Met feiten afnemers bedienen.  
Ruimte voor hobby en emotie is ondergeschikt. 
 
Eigenlijk wil ik wél met plezier naar mijn schapen kijken.  
Echter, steeds weer wordt me voorgehouden dat ik van mooi en plezier geen brood op de plank breng.  
Mijn ratio en emotie botsen om tenslotte mijn inzicht en visie tóch te verleggen.  
Ik merk om mij heen dat fokkers ‘meebewegen’ naar een moderne fokrichting.  
Schapen moéten langer, moéten groter en moéten zwaarder. Het moét gestaafd worden.  
Kortom, cijfers en feiten daar gaat alles om. Ik raak er meer en meer van overtuigd.  
 
Het eerder door mij gekoesterde type en uitstraling zeg ik vaarwel.  
Sterker, ik verander mijn blik zodanig dat ik deze feitloze elementen zelfs als storend ga zien.   
Ik wil een economisch schaap. Het maakt me, gechargeerd gezegd, niet uit hoe een dier er uit ziet…..  
Als het maar getallen en cijfers geeft. En vooral, liefst veel, geld oplevert. Daarin zit mijn winst! 
 
Realistisch als ik ben, merk ik binnen de 2 stamboeken ook een morrelende weerstand tegen een progressieve 
verandering. Fokkers verenigen in groepjes en activeren. Binnen de bestaande stamboeken wordt harmonie 
een schaarser goed. Ik hoor nu bij de modernen. Ik koester verandering. Niet direct voorop lopend, om 
meteen van de vloer op zolder te springen, maar nu wel doorpakken.  
Aan andersdenkenden, daar wil ik geen aandacht en tijd meer aan besteden.  
Die mensen, voor mij nu conservatieven, koesteren wat was. Ik wil anders.   
Mijn voormannen en inspecteurs pleiten hiervoor en helpen mij de weg wijzen.  
En straks, wanneer de storm is gaan liggen, wijzen alle neuzen de zelfde richting op. Het komt wel goed.  
 
Ik zie het al voor me. Ik zal als individu meer belangstelling krijgen. 
De twee stamboeken zullen professioneler en transparanter worden. Het wordt beter! 



En als het fokkerijapparaat professioneel werkt, dan wordt het ook wel goedkoper en zijn we waar we willen 
zijn. Professioneel! 
Ik bedien dan de schapenhouderij. Ook de fokker met cijfers. Daarom vragen zij en het levert me meer op. 
 
Ik raak verder doof voor historisch gezeur en ik doe als of het niet bestaat. Ik negeer het en niet begrijpend 
haal ik mijn schouders op. Waarmee zijn de weerbarstige bezig? Ik papagaai, met mijn denkgenoten, mijn 
voormannen wijselijk na.  
Een derde stamboek op richten, wat een onzin.  Drie stamboeken in ons land, ’t is te gek voor woorden. 
Een nieuw stamboek opzetten en behartigen vraagt consistentie. En dat is niet te verwachten. 
Ik ben er van overtuigd dat van levensvatbaarheid weinig sprake kan zijn.  
TES, hooguit een paar jaar, valt dan bij gebrek aan goede basis, kennis en belangstelling, uit elkaar. 
 
Nu, enkele jaren verder, erken ik dat het anders loopt dan ik verwacht had.  
Ik realiseer me nu beter dat ogen sluiten naar anders denken, bagatelliseren en negeren van hen, me niet 
voorwaarts helpt. Uiteraard is het voor mij, nu nog, moeilijk volle sympathie op te brengen voor een groep 
die ik eerder als dissidenten zie. De eerlijkheid gebied me om ratio en emotie in perspectief te zetten. 
Er groeit bij mij waardering voor de manier waarop TES zich profileert.  
 
Mijn stamboek verliest leden. TES niet. Sterker, het ledenaantal groeit; zeker nu het de vleugels uitslaat naar 
België en zelfs met een Duits lid er bij. Een club met eenzelfde ideologie. Mensen die elkaar vinden en waar 
ook ruimte blijkt voor dialoog en voor andere opvattingen. 
Tarieven, prijskwaliteit vergelijk zijn, zeker in de huidige crisistijd, actueel. 
Aan tarieven en stamboekkostenkant weet ik wat ik jaarlijks kwijt ben. Ik bezoek eens de site van TES en de 
tarieven die ik daar zie, doen mijn wenkbrauwen fronsen. Meer dan royaal kan dit elke concurrentie aan.  
 
De teruglopende belangstelling voor mijn stamboek en het deelnemen aan fokdagen is hieraan inherent. 
Het zorgt er voor dat het aantal fokdagen vermindert. Op elke houdbaarheidsdatum ontstaat druk. 
Wanneer ik cijfermatig de opbrengsten en kosten naast elkaar zet, dan moet ik afscheid nemen van schapen 
omdat het niet rendeert met wat ik verwachtte. De ondersteunende subsidies, om de cijferfokkerij te 
stimuleren, daarvan is al lang geen sprake meer. Ik raak er meer en meer van overtuigd dat mijn huidige 
bedrijfsmatige cijferschapenfokkerij, hoe professioneel ook, financieel moeilijk te bedrijven is. 
 
Zoals gezegd word ik realistischer. Ik laat me minder leiden door anderen.  
Ik wil geen tunnelvisie en besluit enkele jaren terug een bezoek te brengen aan de TES fokdag.  
Het bezoek gaat met gemengde gevoelens. Ik ervaar dan, maar ook daarna, met welke passie, liefde en 
bekwaamheid, de TES tent wordt gerund. Er blijkt een uitstekend en actief secretariaat, een actuele 
computersite. De update automatisering en gegevensuitwisseling, naar leden en instanties, loopt gesmeerd. 
 
De laatste jaren zie ik meer leden van mijn stamboek op de fokdag. Natuurlijk, de ontwikkeling van de dieren 
haalt niet de hoogte zoals de 2 andere stamboeken dat op dit moment (nog) wensen. Maar, ontwikkeling is 
bij TES wel een belangrijk prioriteitonderwerp in het fokdoel. Zij laten dit samen gaan met de eigenschappen 
en kenmerken, die ik in “de ouderwetse tijd” wilde. Ze slagen er ook in. En ook hierin ben ik eerlijk. Ik 
concludeer, met collega fokkers van NTS en TSNH, dat de laatste presentatie ook weer een parel blijkt in de 
steeds kleiner wordende - Nationale - fokdag vijver.  
Dieren mét ontwikkeling en vooral mét uitstraling.  
Ik kijk intussen uit naar het aansprekende en uitgebreide TES naslagwerk, met veel fraaie foto’s. 
 
Op mijn reis naar huis worstel ik met mijn gevoel. Mijn denken en emotie botsen op elkaar in en roepen 
vragen bij me op. Wil ik doorgaan met wat ik nu doe? Of wil ik ook vanuit hobbyzijde mijn levenswerk 



voortzetten en “meebewegen naar het ontwikkelde type schaap met goede getallen en rasuitstraling- 
eigenschappen? Verhoogt dit weer de belangstelling en waardering voor mijn product? Innerlijk lastige 
vragen, maar wanneer mijn ooien en rammen mijn ogen strelen en mijn gevoel laten stralen, dan is me dat 
zoveel meer waard dan, alleen klinkende, vaak niet meevallende, munten” 
 
(Vertaald uit een gesprek met een actief landelijk bekend -niet TES- stamboeklid. Ongevraagd is 
toevertrouwd om niet overhaast te werk te gaan en pas bij overtuiging over wat werkelijk te willen, daar 
gevolg aan te geven)  
 

Beleven 
Met 3 letters van het alfabet is aardig te “goog(ch)elen”. T.O.P. (de fokdag in zijn kwaliteitsbeschrijving) 
TOP, Trots op Positie, Texelaar Op Podium, Texelaar Op Peil 
TPO, Texelaar Past Ons, TES Professionele Organisatie, Tesselaar Prachtig Orgaan, 
OTP, Over Texelaars Publiceren, Ontwikkeling-Type-Populatie, Over TES Praten. 
OPT, Onze Prima Texelaar, Overtuigen-Presteren-Traditie,  Ons Populaire Texelaar 
POT, Publiek Ontmoet Type, Publiceren Over TES, Publiek Ook Tevreden, 
PTO, Praktische Texelaar Organisatie, Plaats Texelaar Overduidelijk, Promoot TES Onderling, 
 
Misschien voegt u iets toe met uw creatief denken, voor we u meenemen naar de fokdag en resultaten 
hiervan. 
 
Dat Standhouders en adverteerders graag iets beschikbaar stellen blijkt uit het feit dat alle individuele 
kampioenen voor een likemmer van de Nederlandse Wolfederatie in aanmerking komen en CA FNZ-Agri 
aan hen Rumevite blokken beschikbaar stelt. De Heus Mengvoeders stelt voor iedere 1A een 
zak voer beschikbaar. De gestes konden op de fokdag bij de betreffende bedrijven worden 
afgehaald. Dank is op zijn plaats. 
Naast deze bedrijven noemen we Arrest Hekwerk, Dalton, GMB, Wim Jansen verzekeringen,  
Jenneboer Mode, Piters studentenkamers, Qoutamel, J. Schroten, Snavelhof, Weka, A. Westendorp, en 
Wijnkoop. 
 

Hoogst bekroonden 
 
Individueel  
 
Titel Diernummer Fokker Eigenaar 
Kampioen oude rammen 04726-01767 L. de Reuver L. de Reuver 
Res kampioen oude rammen 03881-02503 D. van Ark A. Westendorp 
    
Kampioen jaarling rammen 04726-01869 L. de Reuver L. de Reuver 
Res kampioen jaarling rammen 01851-06014 Mts. M. + R.van Aken Comb. van Aken / Helmes 
    
Kampioen oude ooien 01405-00609 B. Jenneboer B. Jenneboer 
Res kampioen oude ooien 01810-01251 A. Westendorp A. Westendorp 
    
Kampioen jaarling ooien gezoogd 01851-06098 Mts. M. + R.van Aken Mts. M. + R.van Aken 
Res kampioen jaarling ooien gezoogd 01851-06165 Mts. M. + R.van Aken Mts. M. + R.van Aken 
    
Kampioen jaarling ooien niet gezoogd 04726-01842 L. de Reuver L. de Reuver 
Res kampioen jaarling ooien niet gezoogd 03439-00761 M. Bennenbroek M. Bennenbroek 
 
 
 
 
 



Beste hokken 
 
Titel Eigenaar 
2-tal ramlammeren Mts. de Leeuw 
2-tal ooilammeren M. Mulder 
2-tal jaarling ooien gezoogd Mts. M. + R. van Aken 
2-tal jaarling ooien niet gezoogd L. de Reuver 
2-tal oude ooien L. de Reuver 
  
3-tal ramlammeren Mts. M. + R. van Aken 
3-tal ooilammeren A. Westendorp 
3-tal jaarling ooien niet gezoogd M. Bennenbroek 
3-tal oude ooien B. Jenneboer 

  
Ooi met lam(meren) Mts. M. + R. van Aken 
 
5 beste ooilammeren    10 beste ramlammeren 
 
Diernummer Eigenaar  Diernummer Eigenaar 
00668-76234 H. Bies  01810-01470 A. Westendorp 
01376-60659 J. Hellwich  03439-00788 M.  Bennenbroek 
01810-01478 A. Westendorp  04078-02251 B. Laan 
06320-00407 H. IJnsen  04539-00634 J. Krabbenborg 
06320-00423 H. IJnsen  04898-00317 A. Paalman - Ulfman 
   05769-45254 Mts. de Leeuw 
   05769-45255 Mts. de Leeuw 
   05769-45264 Mts. de Leeuw 
   06141-46004 Mts. de Leeuw 
   09109-00474 J. Deinum 
 
Betekenis van selectie ooi en ramlammeren 
Ter afsluiting van fokdagen worden meestal enige selecties gehouden. Een selectie van ooi- en 
ramlammeren. Het geeft een indruk weer van het toonaangevende materiaal. De betekenis en waarde ervan is 
uiteraard beperkt, want in dit jonge stadium dient de groei naar volwassenheid nog te beginnen. 
Toch geeft het een indicatie naar de toekomst. Van de 10 ooilammeren die in 2009 werden uitgeroepen tot 
‘de beste 10” zien we er in 2010 op de fokdag de helft terug. Betekenisvol is de inzending van  
M. Bennenbroek die, toen met zijn 2 ooien bij de groep wordt gekozen, nu met een 3-tal niet gezoogde  
1-jarige ooien, waarin deze 2 zijn opgenomen, tot beste groep wordt uitgeroepen. 
De andere 3 ooien reiken nu naar een verdienstelijke 1C-bekroning. 
Bij de ramlammeren is de aanwezigheidsscore eveneens 50%. Geen ervan weet nu tot de echte top door te 
dringen, waarmee de relevantie van het begrip “beste 10” wordt aangetoond. 
 

Rammen van 3 jaar en ouder 
Eén vierjarige ram en vier rammen van drie jaar worden hiervoor aangemeld. 1A wordt de bij P. Verberne 
geboren A90 beoordeelde 04210-05074. Een net en lang gebouwd vaderdier, in eigendom van L. de Reuver. 
Breed gebouwd, maar met een bemerking op de bovenbouw, registreren we voor 01851-05695 van 
fokker/eigenaar Mts. M. + R. van Aken, die daarmee 1B wordt, vóór de in 2006 geboren 01810-01231 van 
fokker/eigenaar A. Westendorp is een 1C plaats weggelegd. 
 

Rammen geboren in 2008 
Zeven beste exemplaren stappen gemakkelijk in de fraai ingerichte ronde ring. Fraai is 04726-01767, met 
beste kop en prima lichaam en krachtige “snit” waarbij de staart wat meer bewolling verdient. Dit mooie 



kopnummer van fokker/eigenaar L. de Reuver blijft de zeer vleestypische en fraai gelijnde, bij van Aken 
geboren,  01851-05711 van Comb. van Aken/Geven voor.  03881-02503, geboren bij D. van Ark en in 
eigendom van A. Westendorp prolongeert de 1C van 2009, eveneens een fraai typisch dier, met een mooie 
sprekende kop. 04726-01767 (In 2008 bij beste 10 ramlammeren) wordt later kampioen en ram  
03881-02503 weet ram 01851-05711 tijdens de kampioenkeuring te kloppen en wordt reserve kampioen.  
 

  
Kampioen oude rammen 04726-01767 Res kampioen oude rammen 03881-02503 

 
Rammen geboren in 2009 
Vorig jaar 17 rammen in deze rubriek, nu verdeeld over 4 rubrieken 29 stuks, waarvan 2 afwezig.  
 
In de 1e serie zien we in 01851-06014 van Comb. van Aken/Helmes(fokker Mts. M. + R. van Aken) een 
beste brede 1A die later bij de kampioenskeuring de reserve titel ontvangt. 1B is voor fokker/eigenaar M. 
Bennenbroek met 03439-00754 die naar verwacht dit jaar voor de 1e keer voor een exterieurbalk wordt 
voorgedragen. 1C is voor een nette ram met weinig fouten van C. Verkaik met 04115-02145, bij A. Oomes 
gefokt en net voor zijn streekgenoot 04087-02131VPTES (Bert Laan, in 2009 bij beste 10) blijft. 
 
Rubriek 2 kenmerkt zich aan kop met 2 zeer rastypische dieren, beiden doen echter wat beknopter aan 
tegenover de daarop volgende leeftijdgenoten. Toch rechtvaardigt het de kopplaatsen hoewel ze later bij de 
kampioenskeuring als eersten worden heengezonden. H. IJnsen neemt de leiding met de zelf gefokte 06320-
00380, terwijl B. Laan met een eigen dier, 04078-02141, volgt. Een ram waarvan het fraaie kruis opvalt. 
1C is voor de evenredig gebouwde, goed ontwikkelde, 01810-01395 van fokker/eigenaar A. Westendorp. 
 
Een fraaie ram zonder echte fouten zien we in de 3e afdeling bij 01376-02035 van fokker/eigenaar J. 
Hellwich. Ook deze ram ontbeert nog een keuringsbalk en wordt waarschijnlijk ook nog aan de inspecteur 
aangeboden. B. Laan presenteert met 04078-02146 (ook in 2009 bij 10) een ram met fraai achterstel, doch 
waarbij de laatst gewenste ontwikkeling ontbreekt en 1B wordt bereikt. 04726-01851 van fokker/eigenaar L. 
de Reuver is best ontwikkeld, waar de kop wat meer mag uitstalen en mede waardoor de 1C wordt bezet. 
 
In de 4e groep zit uiteindelijk ook de jeugdkampioen 2010. De succesvolle Louis de Reuver behaalt niet 
alleen 1A maar weet met zijn zelfgefokte ram 04726-01869 alle concurrentie achter zich te houden en 
verdient daarmee applaus van de aanwezigen. De voorlopig ingeschreven ram dingt bij de straks te houden 
exterieurkeuring door het stamboek belangrijk mee naar een hogere waardering. G. Vos presenteert met zijn 
gefokte 01055-01442, fraai rastypische ram met mooi sprekende kop 1B, terwijl J. Peters een op Texel 
geboren ram 04210-05300 (fokker P. Verberne), een best ontwikkeld en evenredig dier, heeft meegenomen. 
 



  
Kampioen jaarling rammen 04726-01869 Res kampioen jaarling rammen 01851-06014 

 

Ramlammeren 
Individueel 
Een evenredig en ontwikkeld jongeling van A. Rittersbeek met 05677-30715, geboren bij J. Molenaar voert 
de rubriek aan gevolgd door de geblokte, typische ram 04539-00634 van J. Krabbenborg en die later bij de 
beste 10 terecht komt. H. en M. Koopman zien met de door henzelf gefokte vleestypische 01206-00261 een 
derde plek.  
 
Tweetallen 
Twee rubrieken. Een in kwaliteit wisselende en beste rubriek. Een niet te verbeteren prestatie levert  
Mts. de Leeuw. In beide groepen zet hij een uniform kopnummer met veel rasuitstraling neer. Dit wordt 
beloond. Enerzijds met de broers 05769-45254 en 05769-45255 en anderzijds met 06141-46004 en 05769-
45264. Compleet wordt de inzending van Mts. de Leeuw met het feit dat alle vier de rammen bij de beste 10 
terug zijn te vinden. Ook wint hij de titel beste hok 2-tal ramlammeren. Proficiat Maatschap, we hopen jullie 
met deze vier toekomstige vaderdieren in 2011 weer te ontmoeten in Bathmen. 
In de 1e groep is de best ontwikkelde, ook typische lammeren, maar wat minder uniforme groep van  
A. Paalman-Ulfman een prima 1B, waarvan 04898-00317 bij de geselecteerde 10 komt. C. Verkaik komt met 
best ontwikkelde lammeren hierna. Een beste in kwaliteit aanhoudende 2e groep. Beste ontwikkeling en 
uniformiteit zien we in de 1B van L. de Reuver en is de groep van H. IJnsen met 1C iets minder stabiel in 
type-uitstraling.  

 
Beste hok 2-tal ramlammeren 

 
Drietallen 
Zeven trio’s die de rubriek het cachet best opspeldt. Ontwikkelde, wat schrale rammen met rasuitstraling. 
Mts. M. + R. van Aken wint hiermee de 1A en wordt automatisch tot beste hok 3-tal ramlammeren 
uitgeroepen. Vleestypische rammen met wat minder uitstraling in de kop zien we van M. Bennenbroek, 3 
lammeren van 1 vader (04078-01957), waarbij 03439-00788 bij de beste 10 komt. B. Jenneboer presenteert 
de 1C waar we dieren zien met beste koppen en mooi type. 



 
Beste hok 3-tal ramlammeren 

 

 
Beste 10 ramlammeren 

 

Ooilammeren 
Individueel 
Vier ooien in de ring met als aanvoerder, de fraai en vleestypische 01206-00256 van H. en M. Koopman.  
00668-76234, mooi evenredig gebouwd en ontwikkelt, (bij selectie 5) van H. Bies volgt. Het rastypische dier 
00957-00640 van Comb. Pluim bezet de 1C plaats. 
 
Tweetallen 
M. Mulder, de TES-voorzitter die Frank Palmen opvolgde, behaalt met best bespierde, rondgeribde en breed 
over de rug ogende ooien 1A, waarbij de koppen ‘wat gewoon aandoen’ en is het laatste wellicht ook 
oorzaak ervan dat we geen van hem terugzien bij de laatste 5 ooilammeren. 1B heeft wel beste koppen, maar 
de stand van de schouders kan hier en daar wat krachtiger en kent H. IJnsen als eigenaar. Beide zijn 
duidelijke kopnummers. 1C doet ‘wat droog aan’ en is in eigendom van H. Bies. 

 
Beste hok 2-tal ooilammeren 

 



Drietallen 
Kleine rubriek(deelnemers) met beste lammeren. Uniform, best rastypisch en ontwikkeling zien we bij 1A  
A. Westendorp die later ziet dat 01810-01478 bij de laatste 5 ooilammeren komt. 1B gaat naar de eveneens 
typische, doch iets minder ontwikkelde lammeren van J. Hellwich. Ook deze fokker ziet met 01367-60659 
een ooi bij genoemde groep. 

 
Beste hok 3-tal ooilammeren 

 

Schaap met lammeren  
1-jarige ooi  
Hoewel klein in aantal, is het zelfs groter dan de rubriek oudere ooi met lammeren. Deze jaarlingen met hun 
lam(meren) krijgt terecht het predicaat best opgeplakt. Immers we zien Mts. M. + R, van Aken met een luxe 
ooi 01851-06149 en haar kinderen 01851-66560 + 01851-66561 vooraan staan. Tevens uitgeroepen tot het 
beste stel. Een mooi groepje, goed voor 1B, is voor H. IJnsen, 06320-00382 staat er goed voor met het 
ooilam 06320-00423, wat ook bij de selectie 5 komt. 1C voor 03439-00746 met ramlam 03439-00786 van 
M. Bennenbroek. 
 
Oudere ooi 
H. Bies verdient een extra pluim. Hij is de enige inzender in deze rubriek. Laatste rubriek verdient duidelijk 
meer aandacht. Wat is er mooier om een moeder met haar geboren lammeren te laten zien? 
Hij leidt met 00668-00676 en 00668-76203(o) + 00668-76204(r). Een goed kopnummer, beste lammeren en 
een passende ontwikkeling. Het andere stel doet wat gewoner aan. 

 
Beste hok ooi met lammeren 

 

Oudere ooien 
Individueel 
Zes stuks, waarvan 1 ooi vijf jaar oud is, 3 vier, één drie en één twee jaar. Een sterk schaap met een gelijnd 
profiel, gefokt en in eigendom van B. Jenneboer, de met A 91 beoordeelde 01405-00609 behaalt wederom 
succes, eerst door 1A te worden en later alle concurrentie achter zich te laten bij het kampioenschap. Een 
best bewaarde ooi, 00957-00537 van fokker/eigenaar Comb. Pluim wordt 1B en plaatst zich daarmee net 
voor de 1C 06320-00315 van H. IJnsen. Alle drie ooien zijn hoog ingeschreven, waarbij de kanttekening 
gemaakt mag worden dat laatstgenoemde wat vetvorming boven de staart ontwikkelt. 



Tweetallen 
Twee goede rubrieken dragen bij aan de totale fokdag kwaliteit. Geblokte ooien met veel lengte, echte 
fokooien met balkvormige uitstraling heeft 1A winnaar Mts. P. + E. Boer.  Veel ras en best bespierd, doch in 
de voorhand niet te zwaar en een bemerking op de huid leren we bij de inzending van Mts. M. + R. van Aken 
die J. Hellwich, met een best hok, typische ooien die iets meer kunnen uitstralen, in de eerste serie voorblijft.  
In de laatste serie laat L. de Reuver een zeer luxe duo zien, ooien die iets meer macht kunnen hebben. Dit 
commentaar kunnen we ook geven aan de 1B voor B. Jenneboer. Maar is er wel meer macht bij de inzending 
van Mts. M. + R.van Aken. Ooien met accent op veel lengte en beste achterstellen maar waar de uitstraling 
juist iets stoort doch goed voor 1C. 

 
Beste hok 2-tal oude ooien 

 
Drietallen 
Heel sterk in kwaliteit vertegenwoordigt de rubriek 3-tal oudere ooien. B. Jenneboer grijpt hier met heel 
rastypische ooien met passende ontwikkeling en voorzien van mooie koppen de 1A. A. Westendorp neemt 
genoegen met 1B. Ooien die heel uniform presenteren en met veel en mooie uitstraling. 01810-01251 van 
deze groep ontvangt later de reserve titel. Royaal ontwikkelde, iets schrale dieren van Mts. M. + R. van Aken 
maken het trio compleet. 

 
Beste hok 3-tal oude ooien 

 

  
Kampioen oude ooien 01405-00609 Res kampioen oude ooien 01810-01251 



Eenjarige ooien gezoogd 
Individueel 
Minimale aanwezigheid helaas. We volstaan met het noemen van de fraai, rastypisch en mooi ontwikkelde 
ooi van H. IJnsen, te weten 06320-00370.  
 
Tweetallen 
Ruime ooien met veel lengte, goed bespierd, mooi gevormde koppen en prima bewolling zet Mts. M. + R. 
van Aken neer. De fraaie dieren 01851-06098 en 01851-06165 halen later de individuele kampioenstitels. 1B 
is eveneens voor de formatie Mts. M. + R. van Aken. Deze groep moet qua uitstraling zijn meerdere 
erkennen. 1C voor Comb. H + P. Piters doen het als 2-tal eveneens goed maar ontberen toch net dat 
waarover de voorgaande wel beschikken. 

 
Beste hok 2-tal jaarling ooien gezoogd 

 

  
Kampioen jaarling ooien gezoogd 01851-06098 Res kampioen jaarling ooien gezoogd 01851-06165 

 
Eenjarige ooien niet gezoogd 
Individueel 
A. Rittersbeek eindigt met de fraai gelijnde 05416-00240 hoog net voor inzendingen van Comb. H. + P. 
Piters ooi 04936-00568 met eveneens als vader 05677-01000 en J. Deinum met ooi 09109-00455. 
 
Tweetallen 
Verdeeld over 2 afdelingen constateren we dat 1e de waardering heel goed meekrijgt terwijl de 2e serie dit 
kan halen, zelfs wat gewoon te noemen, hoewel daar een best kopnummer is. De beide 1A’s gaan naar  
L. de Reuver, de 1A met daarin 04726-01842, is goed ontwikkeld en vertoont mooie rastypische 
eigenschappen en is mede daarom verklaard waarom genoemde ooi het tot individueel kampioen brengt. 
In de eerste groep komt B. Jenneboer tot 1B, iets minder in ontwikkeling maar wel kwalitatieve typische 
ooien. J. Hellwich neemt met niet over ontwikkelde ooien de 1C plaats in. In de 2e afdeling is al een verval te 
zien. Toch noemen we de volgelingen na de Reuver, respectievelijk Comb. H + P. Piters met zeer best 
ontwikkelde ooien en G. Vos. 



 
Beste hok 2-tal jaarling ooien niet gezoogd 

 
Drietallen 
Toprubriek en aanhoudend, past als omschrijving bij de drietallen. Mooi jeugdig en “snittige ooien springen” 
er zelfs uit; met macht, uitstraling en raskenmerken voor winnaar M. Bennenbroek. Met zijn 03439-00761 is 
een mooie reserve kampioene te noteren. 1B is eveneens zeer jeugdig, hard en met veel ras is in het bezit van 
L. de Reuver. De 1C van J. Hellwich vertoont een iets mindere ontwikkeling en bijzonder t.o.v. de voor 
genoemden dat juist zij net iets minder jeugduitstraling laten zien. Overigens schapen met beste koppen. 

 
Beste hok 3-tal jaarling ooien niet gezoogd 

 

  
Kampioen jaarling ooien niet gezoogd 04726-01842 Res kampioen jaarling ooien niet gezoogd 003439-00761 

 
Afstammelingengroepen 
Drietallen van 1 vader 
H. IJnsen behaalt met een zeer uniform en typisch trio de hoogste plaats; lammeren van vader B4796-0016 
(fokker S. Thijs). Iets minder luxe, maar wel dieren met goede ontwikkeling en beste rompen is voor de 
combinatie Bennenbroek/Laan, met als vader 04078-01957 (fokker B. Laan). H. IJnsen zet voor de 1C, met 
kinderen van de eigen gefokte 06320-00357, dieren neer die wat minder uniform zijn en wat lengte in de 
middenhand missen. 



Vijftallen van 1 vader 
De combinatie Jenneboer/Westendorp zet 5 lammeren neer die fraai typisch genoemd mogen worden en 
behalen daarmee de hoogste plaats. Dieren van vader 04078-02131VPTES (fokker B. Laan). H. Bies toont een 
uniform kwintet maar de rasuitstraling vader 01206-00218 (fokker Comb. H. + M. Koopman) haalt het niet 
van de 1A. J. Deinum bezet met dieren, van 00919-00846VPTES (fokker M. Mulder), die wat wisselend in 
ontwikkeling en uitstraling zijn de 1C plaats. 

  
Beste hok afstammelingengroep 3-tal Beste hok afstammelingengroep 5-tal 

 

Bedrijfsgroepen 
Gemengde drietallen 
Een goede rubriek met een winnend, passend kopnummer is weggelegd voor de combinatie 
Bennenbroek/Laan, gevolgd door een uniform en best ontwikkeld, net iets minder typisch drietal van Comb. 
H + P. Piters. Twee goede dieren in het drietal van M. Bennenbroek waar bij de nummer 3 de uniformiteit 
neerhaalt en daarom in totaliteit de groep 1C wordt. 
 
Gemengde vijftallen 
Drie letters: TOP. Dat is de conclusie die 35 dieren toekomt van de 7 bedrijfsgroepen. Geen samengestelde 
combinatiegroepen, maar puur uit eigenbestand opgebouwd. L. de Reuver zet hier zeer fraai ontwikkelde 
dieren bijeen en leidt de kwaliteitsrubriek. Prachtige dieren met veel rasuitstraling ook voor het vijftal van B. 
Jenneboer, hij behaalt 1B. Opnieuw is het L. de Reuver. Zijn dag kan niet stuk en het is voor de fokdag een 
verrijking in aantal en in kwaliteit. Ook de 1C groep is uniform en hij laat zijn ooien stralen door hun type 
met mooie vachten. 

  
Beste hokbedrijfsgroep 3-tal Beste hok bedrijfsgroep 5-tal 

 

Fokgroep 
Klein maar fijn, met deelnemers Mts. M. + R. van Aken en A. Westendorp beschrijven we een beste rubriek. 
Veel lengte en beste bespiering zien we bij de groep Mts. M. + R. van Aken. De inzending van Westendorp 
is ontwikkeld en de dieren vertonen veel type. 
 



Jeugdgroep 
Deze rubriek komt niet echt van de grond. Helaas neemt alleen H. Bies de moeite hiervoor in te schrijven. 
De Drent heeft in de 14-jarige Pascal Leistra een enthousiaste begeleider gevonden, want Pascal moet in 
zijn uppie voor het voetlicht van de jury. Als waardering krijgt Pascal een standaard mee. De overige 1A 
winnaars hebben op de fokdag direct een aandenken ontvangen. Evenals de individuele kampioenen, reserve 
kampioenen, beste hokken winnaars en diegenen die met een ooi- en of ramlam bij de selectie zijn gekomen. 
Inscriptieplaatjes worden nadien aangemaakt en verzonden en kunnen door de winnaars bijgevoegd worden. 

 
Jeugd 

 

Toeleven: 
Het TES-bestuur zal, met de ervaringen van de voorgaande fokdagen, kunnen toewerken naar de volgende 
editie. Kleine verbeterpunten worden aangebracht. Door het ingaan van het coupeerverbod vanaf een bepaald 
jaar, is er tijdelijk geen uniformiteit bij de oudere ooien. Een verduidelijking hieromtrent in het 
vraagprogramma en in de catalogus is raadzaam. De fokdagcommissie slaagt er in, om in de hyper moderne 
manege ’t Ruiterkamp in Bathmen, de indeling overzichtelijk in te richten zodat de hal wordt benut. Voor het 
eerst heeft TES haar eigen transport en hokkenmateriaal. Tot stand gekomen door vrijwilligers van de 
vereniging. Splinternieuw materiaal, waarmee het jaren vooruit kan.  
Een voortrekkersrol in de personen Freek de Lange en Jan de Weerd, rechtvaardigt hun noemen.  

  
 
Daarnaast sponsoren onderstaande mensen de nieuwe fokdag hekken:  
P. Boer, B. Bramer, Comb. Koopman, Comb. Piters, Comb. Pluim, W. Dorgelo, Farm Snavelhof,  
Gea Spijkerman, E. Gosselink, J. Hellwich, F. Heuvelman, W. Kistemaker, F.de Lange, T. Mooiweer,  
M. Mulder, F. Palmen, K. Poppens, L. de Reuver, J. Schroten, T. Spijkerman, C. Verhage, C. Verkaik,  
W. Visscher, P. Visser, G. Vonder, J. de Weerd, A. Westendorp 
Wilt u hier ook bij staan? Geen nood. Even bellen met Jan de Weerd of Freek de Lange. 



  
 
Het aantal catalogusnummers stijgt van 130 naar 153.  
Schapenstamboek TES is met haar fokdag te Bathmen als laatste in de rij van de reeks landelijke fokdagen. 
Schapenstamboek TES weet ieder jaar zowel inzender(s) als bezoeker(s) te fascineren met de kwaliteit van 
de aanwezige dieren. Roem alom voor de inzenders met het getoonde. TES lijkt qua kwaliteit steeds verder 
uit de pas te lopen in vergelijking met andere fokdagen. Een combinatie van rasuitstraling, bespiering en 
ontwikkeling maken deze fokdag uniek. De jury prees de kwaliteit en had vaak de grootste moeite keuzes te 
maken in de plaatsing. In een enkel geval verkoos de jury rasuitstraling boven ontwikkeling omdat de 
ontwikkeling alleen geen hogere plaats rechtvaardigde, maar dit waren uitzonderingen. Het merendeel van de 
dieren wisten rasuitstraling en ontwikkeling prima te combineren. Uit het bezoekersaantal blijkt dat ieder jaar 
meer en meer liefhebbers de weg naar Bathmen weten te vinden. Dit moet voor de leden van TES een signaal 
zijn dat de ingeslagen fokrichting een juiste keuze is.  
 
Zoals gezegd is de opstelling van de hokken uitstekend. Wenselijk is verruiming van het looppad bij de 
afstammelingengroepen. Tijdens het keuren ervan concentreert de drukte zich juist daar. Een ruimere 
doorgang bevordert de overzichtelijkheid voor keurmeesters en publiek.  
Te overdenken is ook om voor de lunchpauze al afstammelingengroepen te keuren. Na de pauze kunnen 
deelnemers en publiek zich dan alleen nog richten op de individuele kampioenschappen en selecties in de 
ring. In de pauze kunnen al dieren door de betreffende inzenders worden verzameld in de daartoe 
gereserveerde verzamelhokken ter hoogte van de keuringsring. Voordeel van die opzet is dat de 
kampioensrubrieken vlot – en zonder wachtmomenten – worden afgewerkt.  
Publiek waardeert een vlotte fokdag. 
 
Kort na de fokdag melden zich Nederlands meest bekende fokkers zich aan, die deelgenoot willen zijn van 
de activiteiten door TES. 
Het succes van voorgaande jaren en van 2010 dient als basis voor een gestage en verantwoorde uitbouw van 
het TES statement. 
 
Voor uitslagen en foto’s zie www.texelaar.info en klik op de button fokdag.  
 

 
 
 
 
 
 
 


