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Deze editie van de TES fokdag 2015 hadden we bijna 40 inzenders met zo’n 300 dieren. 

Een mooi aantal, maar wat nog mooier was, veel publieke belangstelling. Dit ondanks het feit 

dat stamboek TES de reeks van Texelaarkeuringen afsluit en dat er al rammen aan het dekken 

waren, of gingen dekken. Voor het laatste geld dat er geen rammen of ramlammeren kunnen 

komen op de keuring i.v.m. de vermaledijde 21 dagen regeling.  

 

Jeugdrubriek 

Dit jaar werd de fokdag gestart met de laatste rubriek in de catalogus. De jeugdrubriek. 

Vier kinderen betraden de ring met hun mooi opgepoetste schapen. Het waren de kinderen 

Dian, Stef en Thijs Olde Velthuis die de rubriek bezette. Ware het niet dat ook de 3-jarige  

Eva Piters weer deelnam. Eva kreeg met haar ramlam de 1A prijs. De kinderen Olde Velthuis 

verdeelden de verdere prijzen. De Jury prees de enthousiaste deelnemers. Hopelijk doen er 

volgend jaar wat meer jeugdige deelnemers mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Jeugdrubriek 

 

Oude rammen 

De oudere rammen waren verdeeld in twee rubrieken. De eerste rubriek was een beste rubriek 

oude rammen. De juryleden Frank Palmen te Spaubeek en Marten Mulder uit Westerbork 

hadden de eer om deze dag de individuele dieren op volgorde te plaatsen. De betere dieren 

werden steeds later naar het midden van de ring gedirigeerd. Ringmeester Henk Koopman te 

Hooghalen regisseerde alles netjes, en zorgde voor een goed verloop van de te keuren 

rubrieken. 



De drie jarige ram 01810-01595 (V.01405-00753) van fokker en eigenaar A.J. Westendorp te 

Enschede kwam op 1C. Een ram met veel rasuitstraling en een beste kop. 1B een ram uit de 

stal van L. de Reuver te Boven Leeuwen. Ram 04726-02068 (V.01851-66488).  

Een best ontwikkelde ram met veel ras, beste kop, best bespierd. De 1A was voor de 

uitgesproken A-ram 01851-66330 van Mts. van Aken te Etten. Een best bewaarde vijf jarige 

ram van goed type, fraaie kop, goede ontwikkeling, veel vleesopdruk en nog beste benen. 

Titelverdediger bij de oude rammen. 

 

De tweede rubriek oude rammen was ook van best niveau. 1C de kampioen eenjarige ram van 

Bathmen 2014. Ram 04078-02502 (V.B4797-00022) van Mts. Vellenga te Eenrum 

. Goed van soort, fraaie kop, goede ontwikkeling en mooi evenredig gebouwd. 1B was voor 

E.E. Gosselink uit Almelo met zijn door J.Nijland gefokte ram 01524-80938 (V.01524-

80305). Het dier vertoont nog veel jeugd, goed van soort, mooie belijning, kon iets meer 

bilspiering vertonen. De 1A was hier voor 01851-67271 (V.01851-66323). Een beste 

ontwikkeling vertonend, sterke ruglijn, lengte en goed bespierd. 

 

Na de middag werden de eerste drie dieren van elke rubriek terug geroepen voor de kampioen 

schappen. Hier vond een voorselectie plaats door een twee koppige jury die vijf dieren 

uitzochten. Door middel van het bekende bordjes systeem werden door vijf overige juryleden 

punten toegewezen. 

Kampioen oude ram werd 01851-66330. Het zoveelste kampioenschap dat deze ram op zijn 

palmares mag bijschrijven. Reserve kampioen, toch ietwat verassend, werd 04078-02502.  

’s Morgens nog 1C maar dit mag en kan gebeuren. Kwestie van jurering en moment van de 

dag van het betreffende dier. 

                                                 Kampioen oude ram 

 

 



                                             Reserve kampioen oude ram 

 

Eenjarige rammen 

De eenjarige rammen waren verdeeld over drie rubrieken. Er waren onderling nog wel 

verschillen in de jeugdrammen, en dan vooral qua ontwikkeling. Bij sommige rammen is de 

ontwikkeling toch minimaal, ondanks het goede type met rasuitstraling. 

 

 De eerste rubriek eenjarige rammen was een goede rubriek met een best kopnummer volgens 

de jury. Ram 04078-2560 (V.01494-42409) van B. Laan te Winkel kwam 1C. Een ram met 

mooi ras en een mooie belijning, kon iets meer ontwikkeling vertonen. 1B de door  

A.J.A. Marsman gefokte ram 01494-78053 van eigenaar W.K. Anholts & Zn. te 

Schoonebeek. Een fraai typische ram, met beste kop, harde ram. De 1A was voor een 

fokproduct van Mts. van Aken, en samen in eigendom met L.G. Kempers te Zelhem. Ram 

01851-67522 (V.01851-67271). Ook een mooi harmonieus gebouwd dier met goede 

vleesopdruk. Best beenwerk. 

 

De tweede rubriek eenjarige rammen was een wat wisselende rubriek. Als derde geplaatst ram 

04233-90853 (V.04210-45921) van R.H.M. Olde Veldhuis-Wetsteen te Ambt Delden. Deze 

zat goed in elkaar, best achterstel, voldoende ontwikkeld. De 1B was beduidend minder 

ontwikkeld, wat betreft zijn hoogtemaat, maar herbergde enorm veel ras in zich. Beste kop, 

fraai kruis, mooie belijning en goede bespiering. Het betreft ram 04210-98776 (V.04210-

45921). Fokker J.C. Hin uit De Waal, Texel. Eigenaren Comb. H. IJnsen te Westhoek en  

F. Heuvelman te Koekange. De 1A was voor Bertus Laan met zijn 04078-02568 (V.04078-

02442). Ook een rassige ram met beste kop, goede vleesopdruk en breed gebouwd maar ook 

van dit dier kon de ontwikkeling sterker. 

 

De laatste rubriek eenjarigen was een goede rubriek. 1C voor 04233-90854 (V.04210-45921) 

van R.H.M. Olde Veldhuis-Wetsteen. Deze was fraai van type, en had een beste kop.  

L.F. de Reuver legde beslag op de 1B plek met zijn 04726-02235 (V.04726-01767). Een 

mooie evenredige ram, en best ontwikkeld, goed bespierd. Op kop werd gezet 01851-67654 

(V.04078-02377) van Mts. van Aken. Een best ontwikkelde ram, zeer evenredig gebouwd met 

beste vleesopdruk lopend op goede benen. 



 

Uiteindelijk werd laatstgenoemde ram 01851-67654 van Mts. van Aken uitgeroepen tot 

jeugdkampioen. Met 01494-78053 van W.K. Anholts & Zn. als reserve kampioen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioen eenjarige ram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                        Reserve kampioen  eenjarige ram 

 

 

 



Ramlammeren. 

De ramlammeren waren ook deze keer weer ruim vertegenwoordigd. Maar ook variatie wat 

type en ontwikkeling betreft. 

Een grote en een kleine rubriek individuele ramlammeren. 1C in de grote rubriek stond 

ramlam 05303-73701 (V.01755-80558) van Comb. J + B Schroten-Jenneboer uit 

Bornerbroek. Een fraai gebouwd typisch ramlam. 1B was voor 06400-30447 (V.04078-

02478) fokker B. Bargerbos te Houtigehage, eigenaar M. Postma te Doezum. Ramlam met 

luxe uitstraling. Op 1A kwam een best fraai typisch ramlam met mooi afgewerkt kruis van  

Comb. H. + P. Piters te Cadier en Keer, 04936-59436 (V.01474-18761). 

 

De kleine rubriek individuele ramlammeren bestond uit twee fraai typische ramlammeren met 

beste bespiering. 1B voor 06320-00520 (V.B4796-00199) van H IJnsen. Dankzij zijn betere 

ontwikkeling kwam 05905-34125 (V.01494-78038) van B. Bramer te Vriezenveen op 1A. 

 

Bij de tweetal ramlammeren zaten goede dieren. De eerste rubriek eindigde op 1C het tweetal 

van Mts. van Aken. Een uniform tweetal, goed ontwikkeld. Ramlam 06473-72471 wist door 

te dringen tot de beste tien ramlammeren. Op de tweede plek het tweetal van H. Blok te 

Zuidwolde. Twee volle broers uit een ooi van wijlen K. Geertsema te Adorp.  Te weten, 

00586-11486 en 00586-11487 met als vader de Marsman ram 01494-78062. Dit waren vlot 

goed ontwikkelde vleestypische lammeren. 1A het tweetal van J. Hokkeling uit Enkhuizen. 

03996-23657 (V.03996-17344) en 03996-71367 (V.03996-17371). Een goed ontwikkeld, 

fraai homogeen tweetal, zeer breed over de ruggen, getooid met blanke koppen. 

 

De tweede rubriek tweetallen had op de derde plek het hok van H. Bies te Een. 00668-47794 

en halfbroer 00668-47798 (V.00586-11585). Een typisch tweetal met wat weinig vermogen. 

De 1B was voor de Friese Texelaarcoryfee N. van der Weij te Wirdum. Met de halfbroers 

00282-81248 en 00282-81255 (V.1947-08214). Een uniform rastypisch stel, met wat gewone 

ontwikkeling. De 1A was voor 4233-90946 (V.05615-10133) en 01358-80887 (V.01524-

80390) . Laatstgenoemd dier fokker E. Gosselink. Eigenaar R.H.M. Olde Veldhuis-Wetsteen. 

En uniform vleestypisch tweetal. 

 

De derde rubriek tweetal ramlammeren was voor bedrijven met minder dan 15 fokooien.  

H. Tuenter te Zelhem bezette de 1B positie. Twee halfbroers met als vader 02964-00981, de 

dieren 06104-03528 en 06104-

03530. Goed ontwikkelde 

lammeren, maar missen de 

uitstraling van de 1A. Deze was 

weggelegd voor het tweetal van 

Comb. de Leeuw te Alphen. Met 

09308-24020 (V.04726-01767) en 

05769-22489 (V.01524-80440). 

Een goed ontwikkeld stel met veel 

lengte. goed bespierd. Ramlam 

05769-22489 kwam bij de beste 

tien. 

Tot kampioenshok tweetal 

ramlammeren werd gekroond het 

duo uit de Noord-Hollandse stal 

van J. Hokkeling. (zie foto). 

 



De drietallen ramlammeren hadden drie rubrieken en waren van beste kwaliteit in de 

kopnummers. 

De eerste rubriek toonde gelijk al veel klasse. 1C voor het trio van A.J. Westendorp. Twee 

zonen van 01851-66330 en ramlam 01810-01840 (V.01474-18750). Lammeren met lengte en 

goede vleesopdruk. Ramlam 01810-01840 kwam bij de beste tien. J. Hokkeling moest 

genoegen nemen met de 1B positie. Zijn drietal was enorm ontwikkeld, zeer brede lammeren 

met mooie blanke koppen. Enkel wat slordig in de vachten. De dieren zijn 03996-71300 

(V.03996-71320),  en de volle broers 03996-71399 en 03996-71400 (V.05897-62145). Laatst 

genoemde ramlam eindigde bij de tien beste. De 1A was voor G.W. Colstee te Ratum 

(Winterswijk). Zonen van 01851-67453. Het zijn 04694-99657, 99655 en 99664. 

Ramlammeren met ras, lengte en beste koppen. Ramlam 04694-99655 kwam bij de beste tien.              

Uit het 1D hok van L. Eshuis uit De Lutte eindigde het ramlam 05344-71026 (V.04030-

57292) ook bij de beste tien. 

 

De tweede rubriek was een 1C plek weggelegd voor fokker C.T.M. Heuvel te Megchelen. 

Drie zonen van de Santema ram 00228-05580. de dieren 02107-46751, 46766 en 46770.  

Fraai afgewerkte lammeren, vleestypisch. Ramlam 02107-46751 kwam uiteindelijk bij de 

beste tien. 

De 1B was voor het drietal van B.F.J. Mol te Enter. Alle drie zonen van ram 04898-39880 

(Comb. Paalman-Staman). 01504-32050, 32043 en 32054. Rammen met beste ontwikkeling, 

veel macht en vleesopdruk. iets blauw in de koppen. Dit laatste koste B. Mol waarschijnlijk 

de 1A plek. Deze ging wel naar fokker B. Laan met lammeren van verschillende vaders. 

04078-02648 (V.04078-02584), 04078-02683 (V.04078-02442) en 04078-02696 (V.04078-

02453). De dieren zijn zeer rastypisch met fraaie blanke koppen. Lam 04078-02648 stootte 

door tot de beste tien. 

 

De laatste rubriek kon het niveau ook goed vast houden. 1C voor B. Laan met een uniform 

trio met mooi blanke koppen. voldoende ontwikkeld. Waarbij ramlam 04078-02740 

(V.04210-45895) wist door te dringen tot de beste tien. 1B voor dieren van C.T.M Heuvel. 

Zonen van ram 00228-05580. Goed soortig drietal, wat gewoon in de koppen. Op de 

koppositie kwam Comb. J. + B. Schroten-Jenneboer. Alle drie de ramlammeren zonen van 

01755-80558 (Fok. G.F.M. zum Grotenhoff) 05303-73711, 73720 en 73723. Een zeer 

uniform trio, veel uitstraling tonend en goede vachten. Ramlam 05303-73720 kwam bij de 

beste tien. 

Tot kampioenshok drietal ramlammeren werd uiteindelijk gekroond het trio van  

G.W. Colstee. (zie foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ooilammeren 

Er was één rubriek ooilammeren waarvan twee afzeggingen waren, zodoende bleven er maar 

twee over. Twee beste ooilammeren trouwens. 1B voor lam 06465-30651 van M. Postma, 

typisch ooilam. 1A voor W.K. Anholts & Zn. met 00648-01032. Zeer fraai ooilam met beste 

kop. Deze kwam bij de beste vijf ooilammeren. 

 

De tweetallen ooilammeren oogden, net als de drietallen, wat wisselend in rastype over het 

geheel. Tweede plekken voor T.H.R. de Groot te Schelluinen, met 05187-41356 en 41358. 

Mooie soortige lammeren. En Comb. de Leeuw met een vleestypisch tweetal met gewone 

koppen. Ook een tweede plek in zijn rubriek E. Gosselink met soortige dieren, niet geheel 

uniform. 1A’s voor tweetallen van Comb. J. + B. Schroten-Jenneboer. Dochters van  

01755-80558. Een uniform kopnummer, zeer rastypisch. Ook T.H.R. de Groot met dochters 

van ram 04726-02127. Uniform, mooie lengte, extra kopnummer. En B. Bramer scoorde 1A 

in zijn rubriek met dochters van 01494-78038. Een lux hok, heel rastypisch, zeer uniform. 

Kampioen tweetal ooilammeren werd Comb. Schroten-Jenneboer uit het Twentse 

Bornerbroek. 

 

Bij de rubrieken drietallen ooilammeren hadden 1B de hokken van J. Hokkeling en  

Comb. Schroten-Jenneboer. Het trio van Hokkeling toonde zwaar ontwikkelde lammeren, 

maar missen de jeugd volgens de jury. Die van Schroten-Jenneboer mochten wat meer 

vleesopdruk vertonen. Weer dochters van 01755-80558. De 1A’s waren voor hokken van 

Gebr. Paulus te Boelenslaan. Drietal ooilammeren van de eigen gefokte ram 06333-28034, die 

verrassend genoeg, in zijn rubriek niet verder kwam dan de 1D plek. Uniform trio met goede 

rasopdruk, mooie blanke koppen. Ooilam 06333-92207 kwam bij de beste vijf. 

En 1A, en kampioenshok drietal ooilammeren voor Comb. Schroten-Jenneboer met weer 

dochters van ram 01755-80558. Lammeren met veel ras en snit er in. 05303-73716 en  

05303-73713 komen bij de beste vijf ooilammeren. 

      Beste 5 ooilammeren.  Met laatste twee Kampioen tweetal Schroten-Jenneboer 

 

Eenjarige ooien  

De eenjarige ooien vertoonden ruimschoots het gewenste type, al moet bij sommige dieren 

toch aandacht worden geschonken aan de bespiering. Bepaalde dieren waren wel rijkelijk in 

conditie. Echter dit was niet alles vlees wat je voelde. Dit gold niet voor de individuele 

gezoogde ooi 02172-89769 van L.G. Kempers. 1A voor deze rastypische harde vleesooi. 

Bij de individueel niet gezoogden 1B voor 01810-01770 van A.J. Westendorp. Enter met fraai 

ras en beste kop. 1A kwam de door T. Santema gefokte, en in eigendom van Gebr. Paulus 



00228-05559. Deze had een fraaie vleesopdruk en was best ontwikkeld. Ze werd kampioen 

eenjarige ooi niet gezoogd. Ook een 1B niet gezoogd voor G. zum Grotenhoff uit Saasveld 

met 01755-80578, dochter van eigen gefokte ram 01755-80558. 1A voor B. Bramer met 

dochter van eigen gefokte ram 05905-60025, enter 05905-34110. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Kampioen eenjarige ooi ongezoogd van Gebr. Paulus 

 

Een beste rubriek tweetal eenjarige gezoogde ooien. Met op de koppositie het tweetal van  

N. van der Weij. Dochters van ram 01162-39628 (Fokk. B. Noordhuis). Een typisch, best 

ontwikkeld tweetal met vleesopdruk en fraaie koppen. Deze werden gekozen tot kampioenhok 

tweetal gezoogde jaarlingen. En ooi 00282-47868 werd kampioen eenjarige ooi gezoogd. Een 

mooi succes voor Fam. van der Weij.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Kampioen eenjarige ooi gezoogd 



                          Kampioens 2-tal eenjarige ooien gezoogd van  N. van der Weij. 

 

Ook bij de tweetallen niet gezoogde ooien waren fraaie dieren in de hokken te bewonderen. 

De 1B’s waren voor H. Blok met dochters van de Bramer ram 05905-60004. Ze waren fraai 

van type, beste koppen en best bespierd. J. Leuverink te Borne met enters van eigen fokkerij, 

vaders 01474-18730 en 18761. Luxe dieren, mooi harmonisch gebouwd, minder ontwikkeling 

dan de 1A.  Comb. H. + M. Koopman te Hooghalen met dochters van 01851-66654. Soortige 

dieren, niet uniform. 1A’s voor Comb. J. en B. Schroten-Jenneboer met weer nazaten van 

01755-80558. Fraai typisch, beste koppen en best bespierd. T.H.R. de Groot met dochters van 

de Reuver ram 04726-02127. Deze waren uniform diep gebouwde ooien, veel inhoud, beste 

ontwikkeling. Verder 1A voor G. zum Grotenhoff met weer dochters van 01755-80556. 

Mooie rassige enters met goede ontwikkeling en beste koppen. Wel iets in overconditie 

verkerend. 

Tot Kampioenshok werd gekozen het tweetal van Comb. Schroten-Jenneboer.  

                                            Kampioen 2-tal eenjarige ooien ongezoogd 



De drietallen ongezoogde jaarlingen vertoonden veel klasse in combinatie met ontwikkeling. 

Tweede plekken in hun rubriek voor Comb. Schroten-Jenneboer, met weer dochters van 

01755-80558. Een uniform rastypisch drietal, missen wat vulling in de binnendij. B. Laan met 

een mooi typisch drietal, maar moesten als geheel wat meer macht hebben. Dochters van 

Belgische vaderdieren, B4062-01013 en B4797-00022. 

De 1A’s waren voor A. J. Westendorp met dochters van de ‘’Laan’’ ram 04078-02350. 

Uniform, goed gewelfde, mooi evenredige dieren. Tenslotte 1A in zijn rubriek B. Laan. 

Dieren met beste body’s , vrij uniform, veel vlees, en fraaie blanke koppen. Deze werden 

uitgeroepen tot kampioenshok drietal ongezoogde enters. Uit dit drietal kwam de reserve 

kampioen ongezoogd, 04078-02558 (V.B4062-1013, fok. G. Dossche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Reserve kampioen eenjarige ooi ongezoogd van B. Laan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Kampioen 3-tal eenjarige ooien ongezoogd 



Oude ooien 

Net als voorgaande jaren jammer genoeg weinig oude ooien op de fokdag. Bij de enkeltallen 

maar twee deelnemers. Maar twee beste ooien. 1B voor 01755-80561 (V.03938-04333) een  

A 91 ptn. ooi van G. zum Grotenhoff. Zij was vorig jaar blikvanger op de fokdag en 

kampioen eenjarige ooi ongezoogd. Zeer fraaie typische ooi met beste kop. 1A werd  

H.J.M. Gerritsen te Didam met zijn rassige, mooi belijnde ooi, beste bespiering en luxe kop. 

04701-08969 (V.03213-34320). Ook een 91 pnt. ooi. De ooi was vorig jaar reserve kampioen 

oude ooien. Dit jaar trok zij ‘s middags aan het langste eind, en werd kampioen oude ooi. 

                                       Kampioen oude ooi van  H. Gerritsen. 

 

Het tweetal oude ooien van Mts. van Aken had geen concurrentie, simpelweg doordat er niet 

meer inzendingen waren. Maar had deze aangekund. Een uniform tweetal ooien met veel 

vleesopdruk en ras. Het betrof dochters van de rammen 01851-66330 en 01851-66825. Deze 

werden kampioenshok tweetal oude ooien. (zie onder) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



De drietallen oude ooien kende maar twee inzendingen. Op de tweede plek drie zware, luxe 

ooien met rasuitstraling van N. van der Weij. Dochters van eigen gefokte rammen 00282-

02470 en 02446. Op 1A en tevens kampioenshok drietal oude ooien kwam Mts. van Aken met 

drie machtige ooien met veel type en fraaie koppen en beste bespiering. In dit hok zat ook de 

reserve kampioen oude ooien, 01851-66344 dochter van Santema ram 00228-02100. 

                                                     Kampioen 3-tal oude ooien 

 

Stellen 

De ooien met lammeren tonen veel variatie, dit heeft dikwijls te maken met de geboorte 

datum van de lammeren. Bij de jaarlingooi met lam kwam 01851-67486 (V.01548-02343) 

met haar ramlam 01851-67862 (V.01851-67526) op 1B. Een fraaie, goed ontwikkelde 

gezoogde enter, met een typisch ramlam. 01851-67486 werd reserve kampioen gezoogde 

jaarling. 

Op 1A kwam het stelletje van L.G. Kempers. Een gezoogde enter met veel ras. 02172-89787 

(V.01851-66825). Met haar fraai soortig afgewerkt ooilam 02172-89830 (V.01851-67470). 

Deze kwam bij de beste vijf ooilammeren. Dit stelletje werd tevens kampioen jaarlingooi + 

lam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                    Kampioen jaarlingooi + lam 



Bij de jaarlingooien met twee lammeren een 1B voor R.H.M. Olde Veldhuis-Wetsteen met 

een door Jaap Hin gefokte ooi 04210-56254 met twee ooilammeren van vader 04233-84723. 

Een goed soortig stel, maar mist de macht van de 1A. Deze was weggelegd voor  

Mts. van Aken met moeder 01851-67521 met twee ramlammeren geboren in mei, van ram 

01851-67526. Een degelijke ooi met al goed ontwikkelde lammeren. 

 

Bij de oude ooien met lammeren een 1B voor H. Blok. Ooi 0586-11501 met een ram- en 

ooilam van 01494-78062. Een lux stel met typische moeder. 1A kwam B. Laan met moeder 

04078-02467 met ramlammeren 02718 en 02719, zonen van 04078- 02584 (Deze laatste ram 

is trouwens deze zomer Premieram geworden bij TES). Een fraaie ooi met twee goed 

bespierde typische lammeren. Deze werden kampioen oude ooi + lammeren.  

Kampioen oude ooi + lammeren 

 

 
                                                   10 beste ramlammeren 

 



Afstammingsgroepen 

Deze rubrieken tonen de fokprestaties van de desbetreffende vaderdieren. Als fokker kan men 

hier een mooi visitekaartje afgeven. 

Bij de drietal afstammingsgroep lammeren van één vader kwam B. Bramer op 1A. Een mooi 

uniform drietal met fraai koppen van vader 01494-78038 (A.J.A. Marsman) 

Bij de vijftal afstammingsgroep lammeren kwam 1A de Comb. Schroten-Jenneboer met 

nakomelingen van de zum Grotenhoff ram 01755-80558. Fraai typische lammeren met veel 

rasuitstraling, mooie blanke koppen. Al met al drukte deze fokram deze dag wel zijn stempel 

op de keuring. Verdienstelijk 1B kwamen nazaten van de Kikkert ram 04030-57292, eigenaar 

van de dieren is L. Eshuis. Lammeren met vleesopdruk, goed ontwikkeld maar met gewone 

koppen. 

 

Bedrijfsgroepen 

Als een fokstal al een visitekaartje af kan geven, dan zeker met een bedrijfsgroep. Men kan 

immers de beste eenjarige en oudere dieren van het bedrijf opstellen. Ongeacht de vaders. 

Bij de drietallen zagen we soortige dieren van Comb. H. + M. Koopman op 1A. 

De vijftallen bedrijfsgroepen waren van topniveau. Zeer luxe, fraai afgewerkte schapen met 

beste koppen en goede ontwikkeling van Comb. Schroten-Jenneboer op 1B. Niet te kloppen 

was het vijftal rammen van Mts. van Aken. Deze bedrijfsgroep bestond uit ram 66330 zelf, 

een zoon van hem en 3 zoons van 66330 dochters. Rammen met macht, veel vleesopdruk 

balkvormig gebouwd en getooid met fraaie koppen. Een puike prestatie van deze Gelderse 

fokstal. Het zal niemand verbazen dat deze groep kampioen bedrijfsgroep werd. 

(Door omstandigheden helaas geen foto van afstammingsgroepen en bedrijfsgroepen). 

 

De foktechnische commissie van TES zal er voor moeten waken dat de jury één lijn trekt wat 

betreft fokdag jurering. Hier en daar werden er, althans in mijn optiek, door enkele juryleden 

wat steken laten vallen. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde fokveedag. Onder het publiek ook fokkers 

van andere Texelaarstamboeken die we andere jaren nooit tegenkwamen op deze dag. Mooi. 

 

Hopelijk tot volgend jaar bij de 13
e
 TES keuring te Bathmen. 

 

 

 


