
Schapenlandschap houdt gemoederen bezig…. 
 
04726-01767 toonaangevend op prestigieuze TES-fokdag  
 
Zichzelf respecteerde Texelaar fokker is óf inzender óf bezoeker. Een dag om niet te missen! 
 

   
 
Ook in 2012 is gekozen de landelijke TES-fokdag een besloten karakter mee te geven. Hierdoor houden 
schapenfokkers de Q-koorts kosten buiten de deur. In Bathmen mogen alléén fokkers van Texelaars meedoen 
die, in het kader van de zwoegerziektebestrijding, aangesloten zijn bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Met deze erkenning is de weg vrij om dieren aan te voeren in de prachtige ’t Ruiterkamp. In het belang van 
hen die zich met fokkerij en deelname aan fokdagen verbonden voelen, is het naar dat de discussie daarover 
nog heftig woedt. Niemand wordt gelukkig van citaten die zijn te lezen bij mededelingen,  op de NTS-site, 
als “De GD heeft kortgeleden te kennen gegeven het op dit moment niet dienstig te vinden om met het HB 
(van NTS, wk) van gedachten te wisselen, waarom deze dienst niet tot acceptatie van het 
gezondheidsprogramma van NSFO wil overgaan”. “Helaas moest NSFO op 25 juni 2012 aan de 
deelnemende stamboeken, waaronder het NTS, meedelen dat ze er niet in geslaagd was om overeenstemming 
te bereiken met de GD over opheffing van belemmeringen rondom fokdagen”.  
 
Dit frustreert. Je doet je uiterste best met je bedrijf, maar wanneer verantwoordelijke vertegenwoordigers niet 
in staat zijn je de mogelijkheid te geven om je fokkerijresultaten met vakgenoten te delen dan baart dit zorg. 
 
Positief is, en dit is een oprechte wens, wanneer de overlegorganen een modus vinden waardoor 
schapenfokkend Nederland kan zeggen: In het belang van hen die zich met fokkerij en deelname aan 
fokdagen verbonden voelen, is het fijn te weten dat alle belemmeringen zijn getackeld.  Je tackelt ook 
verdere versnippering, onzekerheid, kosten en teleurstelling.  
 
Niet het minst belangrijk is de vrijheid die aan fokkers wordt teruggeven om te kiezen aan welke fokdag je 
wilt meedoen. 
 
Hoewel de organisatie TES  - alle TES-leden zijn bij de GD aangesloten - geen primaire druk kent, is het ook 
voor deze club belangrijk dat externe onrust smoort op het gebied van diergezondheid. 
 
Voor de 9e keer in Bathmen een fokdag. Door de openstelling voor fokkers, die lid zijn van een erkende 
Texelaar zustervereniging met een erkende GD zwoegerziektevrij status, schrijven zich belangrijk meer 
fokkers in. Dit maakt dat het aantal aangegeven dieren ongeveer 25% hoger is dan op de 8e editie.  



Het is fijn wanneer op een fokdag wat gebeurt en extra aandacht verdient. Deze keer is het ram 04726-01767 
die in de schijnwerpers staat. Het  4½-jarige vaderdier, in eigendom van fokker/eigenaar Louis de Reuver, 
zelf ingeschreven met A 92, (bespiering 95) en FW1 104/20, is geboren op 8 maart 2008 als 2-ling (moeder 
in 5x10 lammeren), presenteert  6 zonen. Zelf 1A en reserve kampioen bij de oudere rammen. 2  zonen 
geboren in 2009, met een 1A en 1D bekroning. 1 nazaat van 2010, 1A en kampioen bij de oudere rammen, 2 
zonen van 2011, beiden 1A geplaatst, waarvan 1 jeugdkampioen. Daarbij in 2012 een 1A geselecteerd 
ramlam. 
 
Deze prestatie is uniek te noemen. Niet eerder profileert een vader zich zo! 
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Prestatieoverzicht van 04726-01767 in Bathmen: 
2008: geboortejaar, 1A met drietal ramlammeren en geselecteerd bij 10 beste ramlammeren 
2009: niet mee gedaan aan fokdag 
2010: 1A en kampioen oudere rammen 
2011: 1A en kampioen oudere rammen 
2012: 1A en reserve kampioen oudere rammen 
 

• Zoon 04726-01869 geboortejaar 2009:   2010: 1A en jeugdkampioen  
       2011: 1A in rubriek oudere rammen 
       2012: 1A in rubriek oudere rammen 
 

• Zoon 04726-01929 geboortejaar 2010  2011: 1A in rubriek 1-jarige rammen 
       2012: 1A en kampioen oudere rammen 
 

• Zoon 04726-01981 geboortejaar 2011  2012: 1A in rubriek 1-jarige rammen 
 

• Zoon 04726-01999 geboortejaar 2011  2012: 1A en jeugdkampioen (Eigenaar M. Mulder) 
 

• Zoon 01474-018730 geboortejaar 2012   2012: 1A ind. + selectie 10 beste ramlammeren  
(Eigenaar J. Leuverink) 

 
Er zijn niet alleen superlatieven. Hoewel de rammen het sterkst naar voren komen is bij het vrouwelijke 
materiaal, in zowel aantal als in kwaliteit, een flinke kentering te zien. In het bijzonder laten de oudere ooien 
in aantal én niveau een veer.  De coupeerregelgeving verklaart mee dat fokkers niet gecharmeerd zijn voor 
meedoen. Zorg dus over de vrouwelijke rubrieken, maar ook de rubrieken schapen met lammeren verdienen 
belangrijk méér aandacht. Dit geldt ook het vraagprogramma. Streven is een keuring 3 uur klaar te hebben. 
Dit lukt met moeite. De afstammelingen groepen en bedrijfsgroepen zijn inspanningvragende activiteiten, die 
het afsluitende individuele kampioen- en selectieprogramma in de weg zit. Een beperkte groep fokkers doet 
hieraan mee. Het is prachtig afstammelingen bij elkaar te zien. Nog mooier is wanneer dieren als groep in de 
ring kunnen worden getoond, zoals het ‘vroeger’ was. Omwille van tijd is dat losgelaten. De show in de 
hokken staat echter ook onder druk. Het slepen met dieren over en weer, van en naar hokken, is een 
tijdrovende zaak maar geeft veel onrust en doet rommelig aan. De huidige werkwijze voor zowel inzender 
als bezoeker kan anders. Een prachtig vijftal van Louis de Reuver met zijn bedrijfsgroep gemengd, waarin de 
nazaten van 04726-01767, steelt overduidelijk de show. 
 
Voor de individuele rubrieken worden beschreven noemen we de fokkers, in alfabetische volgorde, die 
hebben meegedaan aan de fokdag.  
 
R. Assink, Hengevelde  – M. Bennebroek, Deurne – H. Bies, Een – J. Booijink, Raalte – B. Bramer, 
Vriezenveen  – Mts. Eggerink-Veneman, Wierden  – E. Gosselink, Almelo – T. de Groot, Schelluinen –  
G. Hammink, Weerselo – J. Hellwich, den Ham – H. Herrijgers, Rijsbergen – J. v.d.Heijning, Ulicoten –  
J. Hokkeling, Enkhuizen – L. Kempers, Zelhem – J. Krabbenborg, Mariënvelde – B. Laan, Winkel –  
P. Leistra, Haulerwijk – J. Leuverink, Borne – M. Mulder, Westerbork – Comb. A.+ B. Mol, Enter –  
Fam. Nijland, Saasveld – R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen, Ambt Delden – A. Paalman-Ulfman, Markelo – 
Gebr. Paulus, Boelenslaan – Comb. D. + I. ten Pierik, Diepenheim – Comb. H. + P. Piters, Cadier en Keer – 
M. Postma, Doezum – L. de Reuver, Boven Leeuwen – A. Rittersbeek, Hulsberg – A. Sprukkelhorst, Ruurlo 
– Mts. Vellenga, Eenrum – A. Vernooy, Wyhe – A. Vervat, Sint Nicolaasga – G. Vos, Zuidwolde –  
A. Westendorp, Enschede en J. Winkelhorst, Enschede. 



Oude rammen (geboren 2006 t/m 2008) 3 stuks (100% aanwezig) 
Een kleine rubriek met vitale, best bespierde rammen die een mooie lengte demonstreren. Rammen met 
fraaie koppen. 1A 04726-01767 van f/e L. de Reuver. 1B 03881-02503 van A. Westendorp die uit de stal  
D. van Ark een ram heeft. ‘Nestor’ (geb. 2006) is de best bewaarde 00866-00743 van H. Bies (fokker Comb. 
Kluitenberg) die 1C schrijft. 
 
Oude rammen (geboren 2009) 5 stuks (83% aanwezig) 
Een zeer goede rubriek die straalt door de ontwikkeling en rastype kenmerken. Bij de langgerekte, bespierde 
04726-01869 van f/e L. de Reuver valt de prachtige kop en type op én wat slijtage aan de benen.  
M. Bennenbroek wordt met de door hem gefokte, best ontwikkelde 03439-00754, die juist heel sterk 
beenwerk heeft en in 2011 reserve kampioen werd, bij de oudere rammen 1B. G.Hammink opteert met de 
mooi gevormde typische ram 01371-00971 (kleine aanmerking aan voorpoot) de 1C plaats. 
 
Oude rammen (geboren 2010) 5 stuks (100% aanwezig) 
Uitstekend is het commentaar voor deze lichting. Wél 2 zeer verschillende kopnummers. De 1A en latere 
kampioen 04726-01929 van f/e L. de Reuver etaleert zeer veel rastypische eigenschappen met fraaie, 
sprekende kop. De achterbenen kunnen wat sterker. De zeer ontwikkelde 06465-71364 van f/e M. Postma, 
met 89 punten ingeschreven, en een feitelijk foutloos lichaam, behaalt de 1B prijs. Het feit dat hij zijn 
meerdere moet erkennen in 04726-01929 ligt louter in type uitstraling van lichaam, kop én de bespiering wat 
minder oogt, 1C gaat naar T. de Groot, die met een ram uit stal C. Verkaik, te weten 05177-01625, een 
typisch best bespierde ram neerzet, waarbij een bemerking kan worden gemaakt op de voorhand. 
 

  
Kampioen oude rammen 04726-01929   Reserve kampioen oude rammen 04726-01767 

 
Eénjarige rammen, 4 rubrieken, 31 stuks (93% aanwezig) 
In de eerste rubriek 7 dieren. De rubriek laat een wat neutrale indruk zien. Rubriekbreed ontbreekt de extra 
rasuitstraling. 1A en goed kopnummer en latere reserve kampioen wordt 06403-63676 van fokker/eigenaar 
Mts. Eggerink-Veneman. 1B is voor, de J. Molenaar gefokte, 05677-30765 en in eigendom van  
A. Rittersbeek. 01548-02343 uit stal ten Pierik, in eigendom van combinatie Pirasmo/van Aken, wordt 1C. 
 
De hierop volgende rubriek met 7 jaarlingen laat een sterkere indruk achter met een duidelijk kwartet aan de 
linkerzijde. L. de Reuver schittert met de best bespierde 04726-01981. Een mooie ram met beste kop, 
bespiering en diepte. B. Laan heeft een zeer rastypische ram mee met een mooi gevormd kopprofiel, doch 
zijn 01494-42409 (fokker J. Marsman) kan wat meer macht hebben in de voorhand. G. Vos toont in de 
‘Snavelhof’ geboren 01055-01472, een jeugdig en best bespierde ram die wat meer kwaliteit in de kop kan 
hebben en daardoor 1C behaalde. 
 



De 3e serie, 8 rammen, is best doorlopend te noemen met 2 beste kopnummers. 00919-00877, geboren in 
Westerbork bij Mart Mulder en in eigendom van Bert Laan, neemt 1A en vertoont evenals de 1B van f/e  
A. Westendorp met 01810-01535, veel jeugd en type uitstraling. 1C gaat naar Doezem. Gebr. Paulus bezet 
met de eigengefokte 06333-27882 het brons. 
 
De grandeur van de 2011-jaargang zien we in de slotgroep. Best rastypisch en fraaie is 04726-01999. De 
succesvolle de Reuver verkocht zijn dier aan M. Mulder die zijn investering, geflankeerd met applaus, 
kampioen ziet worden. Een best typische vleesram is waar te nemen van G. Hammink die met een Texels 
product 04210-83213 (P. Verberne†, voortgezet door Fa. J. Hin en Zn) de 1B krijgt toegedeeld. De 
combinatie van Aken/Kempers haalt met de rastypische 01851-66825 (en beste kop) de 1C binnen. 
 

   
Kampioen 1-jarige rammen 04726-01999   Reserve kampioen 1-jarige rammen 06403-63676 

 
Ramlammeren, individueel 7 stuks (100% aanwezig) 
Goed is de kwalificatie van het zevental, met een duidelijke leider in 01474-18730 van f/e J. Leuverink. Een 
ram met een mooi uitstraling, veel lengte en een prima gevormde achterhand. 1B en 1C zijn voor M. Postma 
die eerder dit jaar bij Texelaars Koos Tjepkema en Piet Kooiman resp. 04380-20318 en 04050-15324 
aankocht. Een jeugdige Tjepkema ram met lengte in de middenhand die in de voorhand nog wat moet 
uitzwaren. De Kooiman ram heeft een mooie blanke kop en bezit een best achterstel, maar heeft wat meer 
upstanding nodig.  
 
Ramlammeren, tweetallen 2 rubrieken, 15 stuks ( 93% aanwezig) 
Goede eerste rubriek met 2 beste kopnummers, waar bij plaatsing de uniformiteit prioriteit heeft. A. Vervat 
verdient met zijn uniforme goed ontwikkelde ramlammeren, die voorzien zijn van beste koppen, de 1A. Van 
de 2 rubrieken is het tevens het beste 2-tal. Beide ramlammeren dringen door tot de 10 besten. Iets minder 
uniform is het duo van B. Laan. Wel rammen met mooi koppen voor de romp. 1C van R. + M. Olde 
Veldhuis-Wetsteen, kent een heel best lam, 04233-90706 (die later ook bij de selectie 10 komt) maar als 
inzending ontbeert het de uniformiteit.  
 
De duo’s uit de 2e groep zijn wisselend en van een echt kopnummer is geen sprake. Dit komt overeen met het 
feit dat uit deze groep slechts 1 dier (uit de 1A) door de aanwijsjury wordt aangemerkt. Het dier weet door te 
dringen tot het 10-selectie gezelschap. 1A behaalt L. Kempers, met een ontwikkelde uniforme groep. 1B kent 
wel een goede ram in het hok, maar het span van A. Sprukkelhorst is niet uniform.  Mts. Vellenga strijkt de 
1C op met ruim ontwikkelde rammen. 
 
 
 
 



Ramlammeren, drietallen 3 rubrieken, 16 stuks ( 94% aanwezig) 
Drie goede tot zeer goede rubrieken valt op te maken. In de 1e serie zien we Bert Laan met een uniform trio, 
met mooie lengte en beste bespiering aan kop gaan. 2 van zijn rammen zien we later bij de beste 10 eindigen. 
Het evenredig en uniform gebouwde drietal van A. Westendorp heeft niet dié uitstraling van de 1A en komt 
daardoor op de 1B-plaats. Zijn wel aangewezen 01810-01595 dringt door tot het 10-ramlammerenkorps.  
H. Herijgers moet met een 1C plek genoegen nemen doordat zijn rammen best ontwikkeld, maar te 
verschillend zijn.  
 
Het trio in de 2e serie loopt uit op de volgers. Goed soortig, uitstraling en breed op de rug en daarbij 
evenredig gebouwd is te schrijven voor de 1A inzending van B. Laan. De aangewezen 04078-02377 reikt 
eveneens tot de top 10 en bezorgt  Laan tot hofleverancier in de ramlam selectiegroep. L. de Reuver bezit 
met lange maar uniforme rammen, die wat volume missen, de 1B plek. R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen 
komt met  vrij uniforme, goed typische rammen waar wat macht ontbreekt, tot de 1C plaats.  
 
Uitlopend is de inzending van Johan Hokkeling in de laatste serie. Uniform, brede ruggen en prima bespierd 
zijn de kernbegrippen voor zijn groep. Hij ontvangt de 1A én wordt uitgeroepen als fokker die het beste 3-tal 
ramlammeren presenteert. Doordat 2 van zijn rammen uitgekozen  worden voor het 10-gezelschap, brengt hij 
met Laan de Noord-Hollandse vertegenwoordiging op 50%. 1B van Gebr. Paulus is vleestypisch. De 
rammen zijn wat (te) blauw in de koppen. Dat laatste kan niet gezegd worden voor de rammen van fam. 
Nijland. De bekroonde 1C toont rammen met juist blanke koppen die goed ontwikkeld zijn met veel lengte, 
maar waar de bespiering wat meer mag. 
 

   
Beste hok 2-tal ramlammeren A. Vervat   Beste hok 3-tal ramlammeren J. Hokkeling 

 

 
Beste 10 ramlammeren 



Ooilammeren, individueel 6 stuks (83% aanwezig) 
Mart Mulder behaalt met het brede en beste lam 00919-00898 1A en zien we het later bij de ooilammeren tot 
de beste 5 eindigen. 1B en 1C gaan naar ook naar Drenthe, want Henk Bies behaalt met de goed ontwikkelde 
00668-30905 en 00668-30906 (kleine beenbemerking) de daarop volgende prijzen. 
 
Ooilammeren, tweetallen, 15  stuks (80% aanwezig) 
De 2 rubrieken hebben wel belangstelling, maar in de breedte schort het aan expansie. De typering vrij goede 
en gewone rubriek zegt voldoende. Ontwikkeling  en uniform, maar geen aparte uitstraling, zien we bij 1A 
van R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen. 1B is voor Mts. Eggerink-Veneman, dieren die veel ontwikkeling 
laten zien met volume, maar te gewoon zijn in de kop en totale uitstraling. Het hok van J. Hellwich heeft qua 
kwaliteit meer te bieden en is goed uniform, maar komt volgens de rubriekjury wat macht te kort. Toch biedt 
1C perspectief, want de aanwijsjury heeft 2 dieren aangewezen die zelfs tot de beste 5 ooilammeren worden 
geselecteerd. 
 
Geen aanwijzingen voor selecties uit 2e rubriek. Uiteraard toch een aanvoerder en over de rubrieken heen 
wordt de inzending van de Comb. H. + P. Piters tot het beste 2-tal uitgeroepen. Het duo is uniform maar de 
kopjes zijn eenvoudig en er mag wat meer vleesopdruk zijn. H. Bies laat goed typische ooien zien die wat 
lengte missen in de achterhand en wordt 1B, net voor het zwak uniforme en kracht ontberende groepje van  
T. de Groot. 
 
Ooilammeren, drietallen, 7  stuks (100% aanwezig) 
In tegenstelling tot de 2 sexegenoten kunnen we de rubriek drietallen omschrijven als goed. Zeer uniform 
kopnummer met veel ras zien we bij 3 ooien van J. Hellwich. Alle drie ooien, aangewezen, overblijvend bij 
de laatste 5, zelfs 2 zusjes, te weten 01376-24935 en 24936. Een mooi succes voor de fokker uit den Ham. 
Heel veel ras demonstreert de groep van A. Westendorp, echter het onderdeel uniformiteit laat te wensen 
over en verklaart daarmee de 1B plek. Heel veel ontwikkeling, maar juist het missen van rastype uitstraling, 
doet de inzending van Mts. Eggerink-Veneman op de 3e plek eindigen. 
 

   
         Beste hok 2-tal ooilammeren Comb. H. + P. Piters   Beste hok 3-tal ooilammeren J. Hellwich 
 



 
Beste 5 ooilammeren 

 
1-jarige ooien, 1 stuks individueel gezoogd en 2 stuks individueel niet gezoogd (allen aanwezig) 
Uiteraard kan hierover niet te veel worden geschreven. A. Vernooy geeft in beide rubrieken Acte du 
précense. Hij ziet 2x 1A. De gezoogde ooi 01818-89658 is over het lichaam voldoende breed, maar de 
voorhand  doet wat tenger aan. Zijn niet gezoogde ooi 01818-89632 heeft mooie  breedte en bezit goede 
benen. De 1B ooi 04539-00659 van  
J. Krabbenborg is luxe, maar komt in de ontwikkeling te kort. 
 
1-jarige ooien, tweetal niet gezoogd, 8 stuks (75% aanwezig)  (Rubriek gezoogd is er niet) 

Best zijn de kopnummers van deze groep, echter na de 3e plek volgt snel een val naar lager niveau. Heel 
fraai, en rastypisch is het duo van A.Westendorp, die daarmee het groepje van J. Hellwich voorblijft, 
overigens  met heel uniforme, vleestypische rasooien. De 1C groep is voor Gebr. Paulus, die een niet 
uniform, goed ontwikkeld groepje ooien ten toon stelt. 
 
1-jarige ooien, drietal  niet gezoogd, 6 stuks (50% aanwezig)  (Rubriek gezoogd is er niet) 

Teleurstellend is de inschrijving en opkomst van 3-éénjarige niet gezoogde ooien. Ooit een rubriek met veel 
belangstelling van inzenders, maar als showrubriek ontmanteld tot een ‘figurantenrubriek’. Dit ligt niet aan 
de aanwezige inzenders M. Mulder, A. Westendorp en M. Bennebroek, die in deze volgorde hun trio’s zien 
beoordeeld. De drie van Mulder, allen van 1 vader, tonen luxe, stralen jeugd uit en zijn in het bezit van 
mooie koppen. A. Westendorps groepje laat brede ruggen zien. Zijn dieren hebben een mooie bespiering 
maar kunnen niet tippen als het om rasuitstraling gaat t.o.v. Mulders 1A. M. Bennebroek sluit de rij met 3 
goed ontwikkelde ooien die wat breedte en uitstraling missen, maar wel over een goede lange middenhand 
beschikken. 
 



   
  Beste hok 2-tal 1-jarige ooien niet gezoogd A. Westendorp    Beste hok 3-tal 1-jarige ooien niet gezoogd M. Mulder 

 

   
Kampioen 1-jarige ooien gezoogd 04233-00350 Reserve kampioen 1-jarige ooien gezoogd 04233-00356 

 

   
       Kampioen 1-jarige ooien niet gezoogd 00919-00885  Reserve kampioen 1-jarige ooien niet gezoogd 00228-42320 

 
Oudere ooien, individueel, 6 stuks (83% aanwezig) 
R. + M. Olde-Veldhuis-Wetsteen zet met 04233-71132 een luxe ooi neer die daardoor aanvoerder wordt, 
gevolgd door 01504-01377 van Comb. A. + B. Mol. De laatste is goed bespierd, meer kracht in de rug zou 
het dier ten goede komen. 01810-01251 van A. Westendorp wordt 1C en heeft te maken met een verstoring 
in de voorhand. 
 
Oudere ooien, drietal, 2 groepen ingeschreven en aanwezig  (Rubriek 2-tal is er niet) 
Van 1 vader is het 3-tal oudere fokooien, waarbij 2 zussen, allen geboren in 2009 en in eigendom van  
Comb. A. + B. Mol. Zij voeren de rubriek aan omdat ze uniform, vleestypisch en ontwikkeling hebben. Bij 
de kampioenskeuring, waarvoor zij werden aangewezen, wint deze fokker, beide titels met 01504-01466 
(AV 90) en 01504-01451 (AV 90). Vos, 1B, heeft best ontwikkelde ooien, die niet passend zijn . 



 
Beste hok 3-tal oude ooien Comb. A. + B. Mol 

 

   
Kampioen oude ooien 01504-01466   Reserve kampioen oude ooien 01504-01451 

 
Ooi  met lammeren, éénjarige met 1 of meer lammeren, 6 stuks (100% aanwezig) 
Hulde aan de inzenders. Fijn ook dat alle inzendingen er zijn. Een voorbeeldrubriek qua motivatie. 
Doorgaans is de rubriek wisselend in kwaliteit en dat beeld is ook in 2012 zo. Soms de moeder die ‘wat 
steelt’ en een andere keer het kind wat niet ‘mee kan komen’. Toch noemen we graag de inzending van  
H. Bies. De ooi 00668-76274 met haar ramlam 76241 is een compleet stel en daardoor een waardig 
kopnummer. Eigenaar R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen laat een mooi rastypische moeder 04233-00350 zien, 
echter ooi 90740 laat het in de bovenbouw zitten. Mts. Vellenga met 00262-41890 en ramlam 82075, krijgt 
de 1C omdat  de moeder wat afbreuk doet aan de inzending. Het individuele kampioenschap is een succes 
voor de trouwe inzender R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen en mag met 04233-00350 de kampioensschaal 
binnen halen. Ook de iets kleinere schaal voor de reserve titel met 04233-00356. 
 
Ooi  met lammeren, oudere ooi met 2 of meer lammeren, 3 stuks, w.v. 2 aanwezig 
Het enthousiasme voor deze rubriek is weer mager. Jammer en zorgelijk! Het zijn de Twentenaren R. Assink 
en E. Gosselink die meedoen. Ooi 01252-02310, met de ramlammeren 03675 en 03676, scoort mede door 
haar kwaliteiten en uniformiteit, 1A. E. Gosselink heeft 2 best ontwikkelde ramlammeren (01358-80840 + 
80841) bij hun moeder 07166-80898 in het hok en bezet de 1B plaats. 
 



   
Beste hok 1-jarige ooi met lam H. Bies      Beste hok oudere ooi met lammeren R. Assink 

 
Afstammelingen 
Hoewel fokkers graag afstammelingen groepen zien, staat de huidige vorm van presenteren onder druk. 
Fokkers en bezoekers willen een vlotte  fokdag die ongeveer 15.00 uur een eind heeft. Om slepen met dieren 
te beperken is te overwegen dit onderdeel op de schop te nemen. Misschien past het  idee alleen voor 
viertallen, waar ’s morgens de dieren (blijvend) in hokken kunnen worden gezet. Voor  uniformiteit, de 
bedrijfsgroeprubriek ook voor 4 dieren, ongeacht ram of ooi van 1 jaar of ouder. Fokkers met minder 
schapen kunnen altijd met 1 of meer dieren blijven meedoen  aan individuele rubrieken.  
 
Bedrijfsgroep, 3 lammeren van 1 vader, 9 stuks(100% aanwezig) 
Door de hectiek om en bij de hokken, soms door op het laatste moment verschuiven naar een andere rubriek  
en vanwege de druk op het programma is er geen omschrijving van de hokken opgemaakt. Dit is jammer en 
vindt reden in het eerder genoemde. Daarom een complete uitslag van de gehele rubriek: 1A R. + M. Olde 
Veldhuis-Wetsteen - met kinderen van  (J. Marsman) ram 01494-42388. 1B eveneens van R. + M. Olde 
Veldhuis-Wetsteen, nu met kinderen van (J. Kolk) 05615-25430. 1C H. Bies met kinderen van de eigen 
gefokte 00668-76203. 1D  J. Winkelhorst, met afstammelingen van (J. Leuverink) 01474-18706. 1E H. Bies 
met kinderen van (G. Colstee) 04694-43503. 1F Comb. Booijink/Vernooy met nazaten van (J. Hellwich) 
01376-24866. 1G G. Hammink met afstammelingen van (Fa. J. Hin & Zn) 04210-83213. 1H voor H. Bies 
met afstammelingen van zijn gefokte 00668-76241 en 1I Voor G. Hammink met kids van de eigen gefokte 
01371-00971. 
 
Bedrijfsgroep, 5 lammeren van 1 vader, 1 groep aanwezig 
1A Mts. Vellenga met dieren van (L. Brinke) 01947-15995 
 

   
Beste hok afstammingsgroep 3-tal Olde Veldhuis-Wetsteen   Beste hok afstammingsgroep 5-tal Mts. Vellenga  

 



Bedrijfsgroep, 3-tal gemengd, 1 jarige en oudere dieren, 1 groep aanwezig 
1A behaalt J. Krabbenborg. 
 
Bedrijfsgroep, 5-tal gemengd, 1 jarige en oudere dieren, 2 groepen aanwezig 
Zoals genoemd, speciaal het mannelijke materiaal wat wordt neergezet. Louis de Reuver demonstreert een 
haast niet te evenaren kwintet. Hulde! 1B noemen we respectvol voor A. Westendorp. 
 

   
Beste hok bedrijfsgroep 3-tal J. Krabbenborg   Beste hok bedrijfsgroep 5-tal L. de Reuver  

 
Overzicht kampioenen   
Oude rammen (daarachter het catalogusnummer) 
Kampioen 013 L. de Reuver              met  04726-01929 met eigen fokproduct 
Reserve kampioen 003 L. de Reuver         met  04726-01767 met eigen fokproduct 
 
1-jarige rammen 
Kampioen 043 M. Mulder     met  04726-1999 geboren bij  L. de Reuver 
Reserve kampioen 015 Mts. Eggerink-Veneman  met 06403-63676 met eigen fokproduct 
  
Oudere ooien 
Kampioene 136 Comb. A. + B. Mol           met  01504-01466 met eigen fokproduct 
Reserve kampioene 136 Comb. A. + B. Mol           met 01504-01451 met eigen fokproduct 
 
1-jarige ooien gezoogd 
Kampioene 139 Olde Veldhuis-Weststeen  met  04233-00350 met eigen fokproduct 
Reserve kampioene 138 Olde Veldhuis-Weststeen  met   04233-00356 met eigen fokproduct 
 
1-jarige ooien niet gezoogd 
Kampioene 134 M. Mulder met 00919-00885 met eigen fokproduct 
Reserve kampioene 101 Gebr. Paulus     met  00228-42320 geboren bij  T. Santema 
 
Beste hok:  Tweetallen   Drietallen 
ramlammeren  068 A. Vervat  ramlammeren   118 J. Hokkeling 
ooilammeren  093 Comb. H. + P. Piters ooilammeren   128  J. Hellwich 
niet gezoogde 1j.ooien 104 A. Westendorp  niet gezoogde 1j.ooien 134  M. Mulder 

oudere ooien   136  Comb. A. + B. Mol 
1-jar. ooi + lam: 141 H. Bies 
oude ooi + lammeren 145 R. Assink 

 



10 uitgeselecteerde ramlammeren in rubriek cat.no.  Eigenaar    
• 01474-18730   1A  046 J. Leuverink    
• 00156-00332 + 00156-00333 1A  068 A. Vervat 
• 04233-90706   1C  071 R. + M. Olde Veldhuis-Wetsteen    
• 04078-02385 + 04078-02408 1A  108    B. Laan 
• 04078-02377   1A  112 B. Laan 
• 01810-01595   1B  110  A. Westendorp 
• 03996-17361 + 03996-17378 1A  118 J. Hokkeling 

 
5 uitgeselecteerde ooilammeren  in rubriek cat.no.  Eigenaar 

• 00919-00898   1A  053 M. Mulder 
• 01376-24922 + 01376-24927 1C  086 J. Hellwich 
• 01376-24936 + 01376-79401 1A  128  J. Hellwich 

 
 
De status van de TES-fokdag is qua aantal dieren en qua kwaliteit te beschouwen als een toonaangevende 
manifestatie. De vereniging prefereert dieren met een prima ontwikkeling én uitstraling van rastypische 
kenmerken en verheugt zich in een toenemende belangstelling. Langzaam maar gestaag  groeit het aantal 
leden en begunstigers door, omdat mensen zich meer en meer bij TES thuis voelen. Het is niet alleen de 
fokdag, dat zou een te grote boost zijn. Maar ook de wijze waarop de tent wordt gerund, hanteren van actuele 
rekenmodellen voor vruchtbaarheid en groei, sterk concurrerende tarieven voor (online)dienstverlening en 
service spelen een grote rol. 
 
Dankzij het vele voorwerk en de nazorg van vrijwilligers kan deze editie in de analen worden bijgeschreven 
als een prima dag. Samen een mooie fokdag willen, betekent samen werken aan samenwerking. Dan kom je 
ver. Met positieve wil, oog hebben voor verandering en gezonde motivatie, groeit TES  naar de organisatie 
die het wil zijn: je vrij voelen, ruimte geven aan anderen en de kernwaarden op een respectvolle manier 
hanteren. 
 

Persoonlijke noot:  

Ondergetekende is vanaf de start op jullie fokdag als speaker werkzaam. Nadien het maken van het verslag. Ook voor de ere-prijzen en inscripties. In 

de Algemene Vergadering in mei heb ik laten weten dat het einde van mijn directe bemoeienis nadert. Op zaterdag 21 september 2013 wordt voor de 

10x de TES-fokdag gehouden. Ik gun dit lustrum mijn opvolger en hoop als bezoeker en begunstiger jullie activiteiten te volgen. Hartelijk dank voor 

de mooie jaren die we samen hebben beleefd.  

Het gaat jullie goed,  

 
Wiegert Kistemaker 
 

   


