
Vertrouwen en meedoen als bouwstenen voor uitbouw van TES-fokdag. 
 
Waar vorsers en andere vooraanstaande “weters” kort na de eeuwwisseling een betere en moderne 
wereld voorspellen met meer voorspoed en tot in de bomen groeiende mogelijkheden, zijn er dan ook 
al rationalisten en goeroes die een “perfecte storm” tot ontwikkeling zien komen. Zo voorzien de 
laatsten een ontwikkelende storm die doorgroeit naar orkaan. Te beginnen met een huizenbubbel 
vanwege het vele gratis geld wat in Amerika over de bevolking wordt gestort.  
De gevolgen zijn genoegzaam bekend.  
Ook voorzien zij het overslaan naar het (West) Europese deel. Niet alleen een huizencrisis in de VS en 
hier, als aanjager voor meerdere crisissen. Zie een financiële crisis die onbeheersbaar blijkt met een 
stapeling naar de reële economie, waar vele bedrijven en daardoor ook particulieren veel last van 
hebben en nog krijgen. Maar er zijn meer crisissen gaande. Denk aan de schuldencrisis, aan het 
klimaat, aan de voedselvoorziening, aan de energie en aan het water of juist geen water probleem. 
Allemaal crisissen die, vaak en lang ontkent, nu samenkomen. Veiligheid, geloof en politieke crisissen 
hebben altijd al bestaan. 
Toch is er een nog veel belangrijker crisis te noemen en dat is een vertrouwenscrisis.  
En dat is, dat niemand weet wat we niet weten. Dat is erg, het geeft diepe onrust en onzekerheid.  
 
Op kleine schaal, hebben we als schapenstamboek indirect last van al die onevenwichtigheden.  
Waar geen vertrouwen is groeit wantrouwen. Stabilisatie en opschoning zijn dan de herstelbeginselen.  
 
TES weet hiervan. Het heeft vanaf zijn bestaan turbulentie gekend en nu beginnen de kruitdampen op 
te trekken en een fase van interne stabiliteit aan te treden. Mede door een prima functionerend bestuur 
met een heldere organisatiestructuur, wat de juiste lijnen uitzet. Daarom kan ook in 2011 opnieuw een 
fokdag komen. Waarlijk één van de weinige dit jaar en dus groeit zowel het interne als externe 
vertrouwen in TES en wordt het daardoor alleen maar sterker. 
 
Vertrouwen geeft voeding!  
Toen besturen van TES, NTS en TsNH eerder afspraken dat de 3e zaterdag in september wordt 
gereserveerd en die dag gerespecteerd wordt voor de TES-fokdag, is daarmee een vertrouwen 
uitgesproken en vastgelegd. 
Jammer dat dan opeens bekend wordt dat op die zaterdag een Nationale keuring wordt gehouden. 
Ondanks dat TES wijst op de gemaakte afspraak blijkt deze datum, 17 september 2011, onwrikbaar in 
de agenda van het NTS te blijven staan.  
Toch zal TES niet haatdragend zijn, integendeel. Immers TES is sterk! TES gaat door! 
Wel blijft TES waakzaam! 
 
Natuurlijk is het zuur dat organisaties getroffen worden door, naar blijkt door hen niet juist 
geïnterpreteerde regelgeving, waardoor zij niet in staat zijn een fokdag te organiseren en het NTS en 
TsNH een nationale keuring moeten afblazen wegens gebrek aan belangstelling. 
Bedrijfsstatusverliezen voor leden, het vertrouwen daarom heen speelt hen parten.  
Gelukkig heeft TES de juiste weg gevolgd. Zij konden daarom haar 8e fokdag wel houden.  
Met meer bezoekers, vooral van mensen die dit jaar “nergens heen konden”.  
De kwaliteit van het aangevoerde materiaal is heel goed, maar niet beter dan vorige jaar.  
De ramlammeren wel, maar het showartikel, eenjarige ooien niet gezoogd in de breedte zeker niet…. 
 
De fokdag in Bathmen verloopt soepel en vlot en het programma kan zelfs een uur naar voren worden 
gehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Individueel Kampioenen   
 
Oude rammen 
Kampioen L. de Reuver           04726-01767 (ook in 2010) eigen fokproduct 
Res. kampioen M. Bennenbroek  03439-00754 eigen fokproduct 
 
1-jarige rammen 
Kampioen Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen   05615-25430 gefokt door J. Kolk, Oudeschild/Texel 
Res. kampioen Comb. Caubo / Hokkeling        06016-49898 gefokt door R. Hoekstra, Oostermeer 
    
Oude ooien 
Kampioen E. Gosselink 05682-00188 gefokt door J. Wijnker, Averhorn 
Res. kampioen Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen   04233-01711 eigen fokproduct 
 
1-jarige ooien gezoogd 
Kampioen Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen   04233-71132 eigen fokproduct 
Res. kampioen H. Bies 00668-76234 eigen fokproduct 
 
1-jarige ooien niet gezoogd 
Kampioen G. Zum Grotenhof 01755-80501 eigen fokproduct 
Res. kampioen J. Krabbenborg 04539-00638 eigen fokproduct 
 
Hok Kampioen: 
2-tal ramlammeren  B. Laan 
3-tal ramlammeren  B. Laan 
 
2-tal ooilammeren  J. Hellwich  
3-tal ooilammeren  L. Brinke 
 
2-tal ongez. 1-j.ooien G. Zum Grotenhof 
3-tal ongez. 1-j.ooien F. de Lange 
 
2-tal oude ooien  E. Gosselink 
3-tal oude ooien  G. Vos 
 
Ooi met lammeren:  H. Bies 

 
10 uitgeselecteerde ramlammeren 
H. Bies     00668-76241 
M. Mulder    00919-00877 
L. Brinke    01947-15979 
L. Brinke    01947-15984 
J. Hokkeling    03996-17294 
J. Hokkeling    03996-17300 
B. Laan     04078-02303 
B. Laan     04078-02327 
B. Laan     04078-02357 
Comb. H. + P. Piters   04936-00636 
 
5 uitgeselecteerde ooilammeren 
L. Brinke    01947-15994 
L. Brinke    01947-16020 
Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 04233-00350  
J.Krabbenborg    04539-00650 
Comb. H. + P. Piters   04936-00639  



Waar voorheen de rubrieksjury dieren aanstipte om mee te mogen doen aan de selecties is er dit jaar 
voor gekozen een aparte jury in te stellen om dieren aan te wijzen. Voordeel hiervan is dat dieren niet 
meer worden aangestipt en de rubriekenjury ‘geen hinder’ ondervindt van aangestipte dieren. 
En andersom de aanwijsjury niet wordt beïnvloed door de rubriekenjury. 
Om te zien in hoeverre rubrieken en aanwijsjury ‘synchroon’ zijn in hun keuzes volgt hieronder een 
overzicht van de aangewezen ramlammeren en ooilammeren met daarachter de plaatsing door de 
rubriekenjury. De individuele dieren uit de rubrieken met 1a,1b en 1c worden automatisch geplaatst 
Opmerkelijk is dat bij zowel de ooilammeren en de ramlammeren alle geselecteerde dieren komen uit 
hokken. 
 
Rubrieken 
De 30 inzenders zorgen voor 126 catalogusnummers en 25 rubrieken. 
 
Aangewezen oude ooien.  
00668-00797 H. Bies 1A in de individuele rubriek 
04558-03111 M. van Eimeren 1B in de individuele rubriek 
Hok 86 E. Gosselink 1A Kamp. 05682-00188 Beste hok 2-tal 
Hok 86 E. Gosselink 1A  07166-80898 Beste hok 2-tal 
Hok 87 M.van Eimeren 1B  04558-02867  
Hok 87 M.van Eimeren 1B  04558-02947  
Hok 89 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1C Res. Kamp. 04233-01711  
Hok 89 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1C  04233-01730  
Hok 110 G. Vos 1A  01055-01405 Beste hok 3-tal 
Hok 110 G. Vos 1A  01055-01441 Beste hok 3-tal 
 
Aangewezen 1-jarige ooien gezoogd. 
04233-71132 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1A in de individuele rubriek     Kamp. 
00668-76234 H. Bies 1B in de individuele rubriek     Res. Kamp. 
Hok 111 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1A  04233-71110  
Hok 112 H. Bies 1A  00668-76220  
 
Aangewezen 1-jarige ooien niet gezoogd. 
04539-00638 J. Krabbenborg 1A in de individuele rubriek     Res. Kamp. 
01922-01018 B. Boon 1B in de individuele rubriek 
Hok 76 E. Gosselink 1B  01358-80803  
Hok 76 E. Gosselink 1B  01358-80809  
Hok 78 B. Boon 1D  01922-01012  
Hok 79 M.van Eimeren 1C  04558-03207  
Hok 80 F. de Lange 1A  00885-01238  
Hok 80 F. de Lange 1A  00885-01244  
Hok 81 G. Zum Grotenhof 1A Kamp. 01755-80501 Beste hok 2-tal 
Hok 81 G. Zum Grotenhof 1A  01755-80510 Beste hok 2-tal 
Hok 83 Comb. Pluim 1C  00957-47870  
Hok 84 M.van Eimeren 1B  04558-03192  
Hok 84 M.van Eimeren 1B  04558-03216  
Hok 85 F. de Lange 1D  00885-01232  
Hok 104 J. Leefting  1B  01462-19058  
Hok 104 J. Leefting 1B  01462-19059  
Hok 104 J. Leefting 1B  01462-33736  
Hok 107 F. de Lange 1A  00885-01208 Beste hok 3-tal 
Hok 107 F. de Lange 1A  00885-01210 Beste hok 3-tal 
Hok 107 F. de Lange 1A  00885-01235 Beste hok 3-tal 
 
 



Aangewezen ramlammeren. (met * in geselecteerde groep van 10) 
04539-00656 J. Krabbenborg 1A in de individuele rubriek 
00668-76280 H. Bies 1B in de individuele rubriek 
05677-30765 A. Rittersbeek 1C in de individuele rubriek (fokker J. Molenaar) 
Hok 51 J. Schroten 1B  05303-80631  
Hok 53 Comb. Marsman / Helwich 1D  01494-42417  
Hok 55 B. Laan 1A * 04078-02327   Beste hok 2-tal 
Hok 55 B. Laan 1A  04078-02358   Beste hok 2-tal 
Hok 57 J. Hokkeling 1B * 03996-17294  
Hok 57 J. Hokkeling 1B  03996-17334  
Hok 59 M. Mulder 1A * 00919-00877  
Hok 90 L. Brinke 1B  01947-15967  
Hok 90 L. Brinke 1B * 01947-15979  
Hok 90 L. Brinke 1B * 01947-15984  
Hok 91 J. Hokkeling 1C  03996-17283  
Hok 91 J. Hokkeling 1C * 03996-17300  
Hok 93 B. Laan 1A * 04078-02303   Beste hok 3-tal 
Hok 93 B. Laan 1A  04078-02307   Beste hok 3-tal 
Hok 93 B. Laan 1A  04078-02331   Beste hok 3-tal 
Hok 94 Comb. H. + P. Piters 1B  04936-00628  
Hok 94 Comb. H. + P. Piters 1B * 04936-00636  
Hok 96 B. Laan 1A * 04078-02357  
Hok 115 H. Bies 1A * 00668-76241  
Hok 116 R. Hoekstra & Zn 1B  06016-49899  
Hok 116 R. Hoekstra & Zn 1B  06016-49900  
 
Aangewezen ooilammeren. (met * in geselecteerde groep van 5) 
04539-00659 J. Krabbenborg 1A in de individuele rubriek 
00708-00789 B. Berends 1B in de individuele rubriek 
04233-00345 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1C in de individuele rubriek 
Hok 61 J. Krabbenborg 1A * 04539-00650  
Hok 61 J. Krabbenborg 1A  04539-00660  
Hok 63 B. Berends 1B  00708-00790  
Hok 63 B. Berends 1B  00708-00800  
Hok 65 H. Bies 1C  00668-76244  
Hok 65 H. Bies 1C  00668-76254  
Hok 67 R. Hoekstra & Zn 1B  06016-49910  
Hok 67 R. Hoekstra & Zn 1B  06016-49917  
Hok 69 Mts. P. + E. Boer 1A  00678-01010  
Hok 69 Mts. P. + E. Boer 1A  00678-01029  
Hok 71 J. Hellwich 1A  1376-24855 Beste hok 2-tal 
Hok 71 J. Hellwich 1A  1376-60746 Beste hok 2-tal 
Hok 72 Comb. H. + P. Piters 1B * 04936-00639  
Hok 72 Comb. H. + P. Piters 1B  04936-00643  
Hok 97 L. Brinke 1A * 01947-15994 Beste hok 3-tal 
Hok 97 L. Brinke 1A * 01947-16020 Beste hok 3-tal 
Hok 98 J. Kolk 1C  05615-25345  
Hok 98 J. Kolk 1C  05615-25562  
Hok 101 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1B  04233-00340  
Hok 101 Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen 1B * 04233-00350  
 
 
 
 
 



 

Oude rammen: 
Vier exemplaren, geboren in 2007 en 2008 aangemeld, waarvan helaas het oudste dier niet aanwezig is. 
De best typische ram 04726-01767 van fokker/eigenaar L. de Reuver wordt 1A gevolgd door de bij de 
Reuver gefokte ram 04726-01771 in eigendom van M. van Eimeren. Ook dit is een fraai typisch dier.  
Comb. Pluim wordt met de eigen gefokte vleestypische ram 00957-00586, die een bemerking heeft op de 
bovenbouw, 1C. 
 
Van de 6 opgegeven rammen, geboren in 2009 is er 1 niet. Ook nu is de L. Reuver succesvol door wederom 
met een eigen ram, 04726-01869 als eerste te eindigen. Een ram met veel type en een opvallend mooie 
voorhand. 03439-00754 van fokker/eigenaar M. Bennenbroek is best en ruim ontwikkeld en behaalt 1B, 
terwijl J. Hellwich met zijn eigen product 01376-02035 1C wordt. Een luxe ram met een bemerking op het 
beenwerk. 
Bij de kampioenskeuring blijkt de 1B geplaatste ram van M. Bennenbroek geprefereerd te worden boven de 
1A in de rubriek, iets wat heel goed mogelijk kan zijn.  
 

 
Kampioen 04726-01767 Reserve kampioen 03439-00754 

 

1-jarige rammen: 
In 3 rubrieken worden de rammen geboren in 2010 gepresenteerd. 
In de eerste groep zijn er 7 opgegeven en ook hier is er 1 niet. We beginnen met een zeer goede rubriek. Een 
fraai belijnd en evenredig dier, 04539-00634 van fokker/eigenaar J. Krabbenborg voert de rubriek aan. De 
mooi bespierde, met beste kop en best ontwikkelde 05615-025430 van Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen. 
Deze ram ziet het levenslicht op Texel en wel bij J. Kolk en bezet 1B en blijft daarbij 06016-49898 van 
Comb. Caubo / Hokkeling  nipt voor. En vaderdier, geboren bij R. Hoekstra & Zn,  met zeer goed type en 
beste kop waarbij een kleine bemerking is te noemen op de voorbenen. 
 
De 2e serie zou ook 7 dieren moeten laten zien, het zijn er echter 5 die komen opdagen. L. de Reuver, ook nu 
weer met een eigen product laat 04726-01929 vooraan eindigen. Een best typische dier voorzien met beste 
kop en evenredig gebouwd. J. Hokkeling is succesvol met de door hem gefokte 03996-17251. Ook dit is een 
fraai dier met beste kop en hij wordt 1B. De best vleestypische 04654-43503, geboren bij G. Colstee en in 
eigendom van H. Bies bezet de 1C plaats. 
 
De 3e groep rammen komt eveneens met 5 dieren in de ring waar er 7 werden verwacht. De niet te zware 
maar wel typische 01851-66568 van Comb. van Aken / Piters en geboren bij Mts. van Aken neemt hier het 
initiatief gevolgd door het beste dier 03996-17342, wel met een foutje in de voorhand, van fokker/eigenaar  
J. Hokkeling, die op zijn beurt de nog wat te lichte 03439-00788 van M. Bennenbroek (zelf gefokt), voor 
blijft  



Bij de kampioenskeuring wordt de 1A gepasseerd door de 1B en 1C uit dezelfde 1e rubriek dat aangeeft dat 
de onderlinge verschillen miniem zijn van dit trio en het heel gemakkelijk voor kan komen dat in het ochtend 
gedeelte de rammen misschien een ietwat andere nuance hebben laten zien. 
 

  
Kampioen 05615-25430 Reserve kampioen 06016-49898 

 
Ramlammeren: 
 
Enkeltal 
8 dieren aangemeld waarvan 6 verschijnen. We kunnen dit omschrijven als een goede rubriek met typische 
lammeren. Toch weet geen van hen door te dringen tot de geselecteerde 10 ramlammeren. 
J. Krabbenborg behaalt met de eigen gefokte 04539-00656 1A. Een goed ontwikkelt en typisch dier en goede 
uitstraling. 1B wordt H. Bies, ook met een eigen dier wat type heeft en een beste achterhand maar voorin wat 
smal is. 1C behaalt A. Rittersbeek. Wel een zwaar en massaal ramlam dat wat meer uitstraling mag hebben. 
 
Tweetallen 
In 2 rubrieken worden de rammen gekeurd. Van de 11 groepjes zijn er 2 afwezig. 
Een goede rubriek is de eerste serie met luxe moderne rammen en met veel uitstraling van B. Laan die 
daarmee de 1A bezet. Zijn tevens het beste 2 tal ramlammeren. 1B zijn uniform en bezitten een mooie lengte 
en zijn in eigendom van J. Schroten. B. Berends bezet met 2 uniforme dieren met goede koppen, doch ietwat 
kort in het kruis de 1C plaats. 
De 2e serie rammen haalt niet het niveau van de eerste groep. Dit heeft vooral te maken met a-uniformiteit 
van de groepjes. Toch zijn er een paar heel beste dieren te zien met luxe en is de eerste plaats vergeven aan 
M. Mulder en de 1B plaats aan J. Hokkeling. Beide heren zien uit deze hokken dan ook een dier doordringen 
tot de geselecteerde 10. 1C is weggelegd voor J. Hellwich. 
 
Drietallen 
De 2 rubrieken drietallen onderscheiden zich in kwaliteit. Niet groot in aantal, maar wel in wat we wensen. 
1A gaat naar een zeer fraai 3-tal typische rammen met beste koppen en ingezonden door B. Laan. Zij worden 
tot het beste drietal uitgeroepen. 1B levert L. Brinke. Best ontwikkeld en goed bespierd maar zij kunnen qua 
uitstraling het niet winnen van Laans inzending. Goed ontwikkeld en goed van type zijn de 1C dieren van J. 
Hokkeling, waarbij een opmerking over de geslotenheid van de wolvacht is te maken. Dat deze rubriek sterk 
is blijkt uit het feit dat het merendeel van de uitgeselecteerde ramlammeren uit deze groepen komt. 
B. Laan continueert de 1A ook in de2e serie met wederom een uniform trio en dieren voorzien met een fraaie 
koppen. De Comb. H. + P. Piters volgt met 1B door goed ontwikkelde typische lammeren te presenteren die 
echter niet geheel uniform zijn. 
 



  
Beste hok 2-tal ramlammeren Beste hok 3-tal ramlammeren 

 

 
Beste 10 ramlammeren 

 
Ooilammeren: 
 
Enkeltal 
5 inzendingen aangemeld waarvan 4 in de ring verschijnen. De drie hoogst geplaatsten zijn fraai van type 
met vooraan 04539-00659 van J. Krabbenborg. Zijn dier is ook fraai belijnd. B. Berends zijn dier is best 
bespierd en komt tot 1B en Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen  heeft een dier met een beste kop en komt tot 
1C. 
 
Tweetallen 
Drie rubrieken met vrouwelijke toekomst. 15 aanmeldingen, waarvan 12 aanwezig. 
In de eerste groep geen echt kopnummer. Toch melden we 1A voor J. Krabbenborg omdat 1 van zijn ooien 
bij de selectie 5 komt. 1B gaat naar B. Berends en 1C naar H. Bies. 
 
De 2e groep oogt beter en krijgt het predicaat goed mee met als lijstaanvoerder Mts. P. + E. Boer, dieren met 
veel uitstraling en fraai van type. 1B is voor de lange ooien en zeer goed ontwikkeld en in eigendom van R. 
Hoekstra & zn. F. Heuvelman bezet met normaal ontwikkelde dieren van voldoende type de 1C plaats. 
 



Aanhoudend is de omschrijving voor de laatste serie. J. Hellwich voert met een mooi passend tweetal de 
rubriek aan gevolgd door het duo van Comb. H. + P. Piters dieren goed van soort maar niet geheel uniform. 
F. Heuvelman neemt ook nu de 1C plaats in met typische, ietwat beknopte dieren. 
 
Drietallen 
Vijf aanwezige (1 niet) trio’s met als aanvoerder een sterke inzending van L. Brinke met ras en ontwikkeling. 
1B is uniform maar komt niet tot rashoogte van de 1A en is van Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen. Het goed 
ontwikkelde groepje van Agrarische Onderneming O.A (J. Kolk)  is goed voor de 1C plek. 
 

  
Beste hok 2-tal ooilammeren Beste hok 3-tal ooilammeren 

 

 
Beste 5 ooilammeren 

 
Ooi met lammeren: 
 
Noot vooraf. 
Het is feitelijk triest dat voor deze rubrieken zo weinig deelname/belangstelling is. 
Immers ooien zijn er om lammeren te produceren. Het liefst 2 of 3 en dan ook nog met kwaliteit. 
De minimale deelname, niet alleen dit jaar, baart zorg. Zijn de TES-schapen en of de Texelaar ooien niet of 
niet meer in staat om een representatief geheel te produceren of te laten opgroeien.  
Zonde eigenlijk, want een mooie ooi met haar mooie kinderen is een sieraad voor elke show…… 
Een doelstreven en prioriteit om een extra impuls aan deze rubriek te geven. Zou het kunnen helpen wanneer 
een deelnemer aan de fokdag naast zijn overige inzending en 0-deelname tarief krijgt voor het inzenden van 
een ooi met lam of lammeren? 
 
 
 



1-jarige ooi met lammeren 
Om de inzenders van deze rubrieken een extra hart onder de riem te steken gaan we wat uitgebreider op die 
inzendingen in. Het zijn de bedrijven Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen en H. Bies die de moeite nemen zich 
hiervoor in te schrijven. Een goed ramlam zien we in de inzending van Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen met 
een moeder die best bespierd is doch in de voorhand wat meer kracht mag hebben. We hebben het over de 
ooi 04233-71110 met zoon 04233-00363. Dit is een vrij algemeen verschijnsel bij jonge moederdieren. De 
inzending met 1 lam wordt 1A. H. Bies presenteert met 00668-76220 zelfs 2 ooilammeren, bij de eenjarige 
moeder. De dieren 00668-76251 en 00668-76252, zijn goed ontwikkeld, maar doen wat “gewoon” aan. 
Beide inzenders verdienen een voorbeeld te zijn voor anderen. 
 
Oudere ooi met lammeren 
Ook in deze rubrieken zijn Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen en H. Bies van de partij. Daarbij ook R. 
Hoekstra & zn en kan helaas J. Leefting die ook had opgegeven niet aanwezig zijn. Een uniform stel zien we 
van H. Bies. Dieren met goede koppen erop en dan hebben we het over de moeder 00668-0786 en ooilam 
00668-76242 en ramlam 00668-76241. Dit keurige stel wordt tevens tot de beste inzending schaap met 
lammeren uitgeroepen. 1B gaat naar R.Hoekstra en zn. Moeder 00293-00624 met 2 ramlammeren 06016-
49899 en 06016-49900 zijn best ontwikkeld. Een beste moeder maar de lammeren vertonen niet de adel van 
de moeder. Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen bezet 1C met moeder 04233-01617 en ooilam 04233-00359 en 
ramlam 04233-00360. Een luxe groep en best ramlam maar waar op de evenredigheid van de ooi een 
bemerking te maken is. 
 

  
1A 1-jarige ooi met lam(meren) Beste hok Ooi met lammeren 

 
Oudere ooien: 
 
Enkeltal 
Jammer dat voor deze individuele presentaties zo weinig deelnemers zijn. Ook hier is het H. Bies die dit wil 
promoten door met zijn 00668-00797, een mooi vleestypische ooi in de ring te zijn en er 1A wordt. 
M. van Eimeren verdient ook genoemd te worden met de evenredig gebouwde ooi met wat korte kruis, te 
weten 04558-03111 
 
Tweetallen 
Vier duo’s zien we hier. E. Gosselink zet hier dieren met veel inhoud neer. Ooien fraai van type en voorzien 
met een beste kop. Zij worden 1A en tevens beste hok. 05682-00188 uit dit hok wordt individueel kampioen 
1B gaat naar de iets minder ontwikkelde maar wel heel goed bespierde inzending van M. van Eimeren en is 
daar mee de dieren van Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen net voor. In deze kleine, doch sterke rubriek zien 
we 04233-01711 van laatst genoemde, als individueel reserve kampioene eindigen. 
 
 



Drietallen 
G.Vos is de enige deelnemer en automatisch winnaar met mooie en goede ooien. 

  
Beste hok 2-tal oude ooien Beste hok 3-tal oude ooien 

 

  
Kampioen 05682-00188 Reserve kampioen 04233-01711 

 

1-jarige ooien gezoogd: 
 
Enkeltal 
Ook hier trekken Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen en H. Bies de aandacht. Zij zijn opnieuw de enige fokkers 
die moeite nemen om hun eenjarigen in de ring te brengen. 
1A voor de wat licht gebouwde 04233-71132 van Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen en H. Bies eindigt met 
00668-76234 direct daarna. 
Twee en drietallen gezoogde ooien zijn niet opgegeven 
 

  
Kampioen 04233-71132 Reserve kampioen 00668-76234 

 



1-jarige ooien niet gezoogd: 
 
Enkeltal 
Ook de deelname voor de niet gezoogde individuele rubriek is klein. De met veel type begunstigde 04539-
00638 van J. Krabbenborg wordt 1A en later bij individuele kampioenskeuring tot reserve kampioen 
uitgeroepen. B. Boon behaalt met zijn 01922-01018 de 1B plek. 
 
Tweetal 
Voor deze rubriek is meer belangstelling. 8 aanwezige hokken (opgegeven10). In de eerste serie komen we 
goed ontwikkelde uniforme ooien met veel ras tegen in de inzending van F. de Lange. E.Gosselink wordt 
hier 1B en laat goed ontwikkelde dieren zien die wat evenredigheid ontberen. 1C gaat naar het Gelderse Elst 
waar M. van Eimeren woont. Ooien die best ontwikkeld zijn maar waar een bemerking valt te maken op de 
vachten. 
 
De 2e serie wordt met een sterke inzending van G. Zum Grotenhof aangevoerd. Een best kopnummer met 
best ontwikkelde ooien die ras en adel uitstralen. M. van Eimeren zet een stel ooien neer die veel ras en 
jeugd uitstralen. De luxe ooien die wat ontwikkeling missen en op 1C eindigen zijn van Comb. Pluim. 
De individueel kampioen ooi 01755-80501 komt uit de 1A van G. Zum Grotenhof. 
 
Drietallen 
Zeven opgegeven 3-tallen waarvan er 6 worden geshowd.  
Een kwalitatief gewone rubriek zonder echt kopnummer. Een goed uniform stel zien we van F. de Lange en 
1B voor J. Leefting die best ontwikkelde dieren neerzet, maar dieren die wat jeugduitstraling missen door 
hun overdadige conditie. 1C gaat naar G. Vos. Dit zijn dieren die goed van type zijn maar wat meer inhoud 
kunnen hebben. 

  
Beste hok 2-tal 1-jarige ooien niet gezoogd Beste hok 3-tal 1-jarige ooien niet gezoogd 

 

  
Kampioen 01755-80501 Reserve kampioen 04539-00638 



 
Afstammelingengroepen en bedrijfsgroepen: 
 
Drie lammeren van 1 vader 
1A behaalt Comb. H. + P. Piters met dieren van ram 01851-66568. Lammeren van een vader die ook bij  
Mts. van Aken is geboren ram 01851-06242 en in eigendom zijn van J. Krabbenborg worden 1B. De 
lammeren met als vader 04091-02885 fokker R. Mantje zijn van B. Berends en worden 1C. 
 
Vijf lammeren van 1 vader 
Twee deelnemers. Afstammelingen van een bij J. Kolk geboren vader, 05615-25430 en in eigendom van 
Comb. Olde Veldhuis / Wetsteen zijn de eerst geëindigde en wordt F. Heuvelman met afstammelingen van 
06320-00357, die bij H. IJnsen is geboren, 1B 
 

  
Beste hok afstammingsgroep 3-tal Beste hok afstammingsgroep 5-tal 

 
Bedrijfsgroep (gemengd, 3-tal 1 jarige en oudere dieren) 
M. van Eimeren bezet de eerste plaats en Comb. Pluim wordt 1B 
 

 
Beste hok bedrijfsgroep 3-tal 

 
De fokdag in zijn geheel is geslaagd te noemen. Echter er dient gestreefd te worden naar meer deelnemers en 
vooral dat zij rubrieken vullen, vooral waar het schapen met lammeren betreft. Dit jaar ontberen de eenjarige 
ooien die niet gezoogd hebben in totaliteit aan kwaliteit. Dit wordt mede veroorzaakt doordat bedrijven als 
A. Westendorp en L. de Reuver hier niet aan mee doen, maar ook door toch nog couperen van staarten. Dit 
zijn topbedrijven en TES kan deze niet missen. 
 
 
 



Vele nieuwe gezichten zijn waar te nemen op de fokdag. Toch ook weer velen die elk jaar deelnemen of als 
bezoeker aanwezig zijn. Voor sommigen gaat de fokdag boven alles en worden verjaardagen zelfs op het 2e 
plan gezet. Zo ook de alom vermaarde Cees Pauw, sinds jaar en dag als keurmeester bekend en zijn 77e 
verjaardag viert. Hij heeft een mooie staat van dienst, maar nog nimmer de arbiter functie bereikt.  
Misschien iets voor 2012!!! 
 

 
 
Wiegert Kistemaker 
 
Voor uitslagen en foto’s zie klik ook op de button fokdag op de site www.texelaar.info 


