
Derde TES-prijskamp in België 

Kwaliteit en kwantiteit groeit bij TES-België 

Voor de derde maal verzamelden de Belgische TES-leden en begunstigers het kruim van hun schapenstapel 
voor hun jaarlijkse fokdag.  “Place to be” was de ruime, gezellige schuur van fokker Stijn Thijs in het 
landelijke Vissenaken bij Tienen. 

 

Begonnen werd met 2 kleine rubrieken éénjarige rammen.  In de eerste rubriek werd de eerste plaats 
weggekaapt door B4073-00326 van thuisspeler Stijn Thijs.  Een stevige knaap met heel veel rasuitstraling en 
zoon van de reservekampioen van vorig jaar 01474-00500.  De tweede plaats werd toegewezen aan 04030-
57295 van de familie Depelseneer uit Vollezele.  Deze ram heeft een uitzonderlijke bespiering maar mist de 
rasuitstraling die TES hoog in het vaandel draagt. 

In de andere reeks kwam een zo nog sterker ontwikkelde halfbroer van de vorige eerste-prijs-winnaar op kop 
te staan (B4796-00368).  Bespiering en type mochten echter beter uit de verf komen.  De rammen op de 
tweede (01474-18733 Comb. Stals) en derde plaats (00919-00900 Christoph Jacobs)  waren tegenpolen van 
de koploper : heel veel type en goede vleesopdruk maar duidelijk kleiner en korter van snit.   

In de namiddag mochten deze 5 rammen het onder elkaar uitmaken voor kampioen- en 
reservekampioenschap.  De vijfkoppige jury koos hier unaniem om ram B4073-00326 van Stijn Thijs tot 
jeugdkampioen te kronen.  Eerder verassend maar daarom niet minder verdiend werd ram 01474-18733 van 
Jaak Stals met 5 keer 8 punten tot reservekampioen gekozen. 

    

Kampioen :  B4073-00326 Eig. Stijn Thijs  Reserve-kampioen : 01474-18733 Eig. Jaak Stals 



Twee rubrieken  “ramlammeren enkeltal” werden aan juryleden Bertus Laan en Wouter de Leeuw 
voorgesteld.  De 1A-prijs in de eerste rubriek werd vlot toegekend aan B4797-0101 van Ch. Jacobs, een 
zwaar, sterk bespierd ramlam van keurig type met een kleine bemerking op de iets te losse vacht.  De 1B was 
weggelegd voor B4796-00410 van Stijn Thijs.  Nieuwe begunstiger Dany Malbecq trok de aandacht met 
ramlam B5442-09484 op de 1C.   

In de tweede reeks bracht Stijn Thijs het correcte ramlam B4796-00415 naar de koppositie. Dany Malbecq 
werkte zich naar de tweede plaats met drielingramlam B5442-09470.  Dit ramlam heeft een extreme 
bespiering echter gepaard gaand met een te blauwe kop.  De 1C was bestemd voor B4797-00100 van Jacobs.  

De 4 rammen op 1A en 1B  mochten ’s namiddags terug hun opwachting in de ring maken, samen met 6 
aangestipte ramlammeren uit de hokken.  Juryleden Jaap Hin, Wouter de Leeuw en Ben Thys hadden er een 
hele klus aan om uit deze 10 knapen de 3 besten aan te duiden.  Na beraadslaging waren ze het meest onder 
de indruk van 3 rammetjes uit de thuisstal : B4796-00395, B4796-00415  en B4796-00410.  De 
kampioensrozetten werden uitgedeeld door 3 Belgische Texelaarcoryfeeën. 

 

Van links naar rechts : B-4796-00395 / 00415  / 00410 van Stijn Thijs 

In de rubriek “oude rammen” kwamen slechts 3 tweejarige rammen in de ring.  Catalogusnummer 1 van 
Maarten Vantilt (B4796-00273 fokker Thijs) had niet de capaciteiten om zijn twee concurrenten een 
strobreed in de weg te leggen en moest tevreden zijn met de derde plaats.  Zijn eerder matige 
prijskampconditie lag hiervoor gedeeltelijk aan de basis.   

Beter verging het 00919-00873 van Johan Dossche (fokker M. Mulder).  Een relatief foutloze ram met iets te 
weinig macht om het tot kampioen te schoppen.  De beker van de reservekampioen werd zijn deel.   

Unaniem werd 04726-01982 van Christoph Jacobs tot kampioen gehuldigd.  Een heel machtige ram met een 
“zware broek” en goede rasuitstraling.  Een kleine bemerking op zijn steile standen kon de pret niet 
bederven.  Nog te vermelden over deze ram is het feit dat hij een zoon is van TES-coryfee 04726-01767 van 
Louis De Reuver. 



    

Kampioen : 04726-01982 eig. Ch. Jacobs  Reservekampioen : 00919-00873 eig. J.Dossche 

De ooilammeren enkeltal werden onderverdeeld in twee reeksen.  In de A-reeks kwam lam B4797-0065 op 
kop.  Zij is een dochter van ouwe knar 01405-00605 (Jenneboer).  Op de tweede plaats een superbespierd 
ooilam van de Marc en Jonas Depelseneer.  Heel mooi droeg ze haar dartele oortjes doch in haar geheel werd 
ze (even) ontsierd door haar iets te lange neusbeen.  Eervolle vermeldingen in deze reeks waren er voor twee 
ooilammeren van Maarten Vantilt. 

In de tweede reeks trok een halfzusje van de andere eerste-prijs-winnares aan het langste eind : B4797-
00071.  Gevolgd werd door B1198-00329 van Cees Van den Berg.  Haar donkere kop speelde haar wellicht 
parten om hoger te scoren.  In deze reeks gingen de eervolle vermeldingen naar Dany Malbecq (1C) en 
Maarten Vantilt (1D).  

De 1A’s en 1B’s uit beide reeksen gingen in de clinch met 6 uit de hokken aangestipte ooilammeren voor de 
rozetten van “beste ooilammeren”.  De jury vond uiteindelijke deze 3 ooilammeren iets beter dan hun 
concurrentes :  

• B4796-00400 Stijn Thijs 
• B4797-00071 Christoph Jacobs 
• B4797-00084 Christoph Jacobs 

 

 
Van links naar rechts : B-4796-00400 Thijs, B-4797-00071 Jacobs en B-4797-00084 Jacobs 



                

 De 4 wijzen…                                        … geassisteerd door Frank Palmen en Patrick Piters. 

De apotheose van de derde TES-prijkamp was wellicht het aanduiden van de kampioene en 
reservekampioene bij de niet-gezoogde éénjarige ooien.  In de voormiddag bij het keuren van de enige 
rubriek enkeltal éénjarige ooien had de jury reeds laten optekenen : “uitmuntende rubriek met 4 beste 
éénjarige ooien”.  Ze kregen dan ook het neusje van de zalm voorgeschoteld met 2 ooien van Christoph 
Jacobs en 2 stuks van Stijn Thijs.  Stijn behaalde een 1A met B4796-00328 en 1C met B4796-00345, 
Christoph schitterde met B4797-00064 op 1B en B4797-00054 op 1D.  

Drie ooien uit de reeks werden samen met 7 uitgeselecteerde dieren later toegelaten in de 
kampioenschapsring.  Hierin vonden we niet minder dan 6 dieren van Thijs, 2 van Cees Van den Berg en 
telkens één van Jacobs en Dossche.  Voormalig TES-voorzitter Frank Palmen en huidig voorzitter Patrick 
Piters hadden de uiterst moeilijke taak om dit tiental te reduceren tot een vijftal.  Eens deze klus geklaard 
namen de 5 overige juryleden de puntenbordjes ter hand.  Ooi B4796-00328 werd met 56 punten gekroond 
tot “kampioene niet-gezoogde éénjarige ooi”.  Deze moderne ooi met hele mooie, blanke kop schopt het 
ongetwijfeld tot een flinke A-ooi.  Haar stalgenote B4796-00345 werd een verdienstelijke reserve-
kampioene.  De bewondering van het talrijk opgekomen (voornamelijk Nederlandse) publiek voor dit tweetal 
en hun secondanten was buitengewoon groot te noemen. 
 

 
 

Eénjarige ooien niet-gezoogd : kampioene : B4796-00328 en reserve kampioene B4796-00345 beiden van Stijn Thijs. 

Na de aandacht voor het jonge geweld moeten we ook even stilstaan bij de oude ooien.  In de rubriek met de 
enkeltallen nam dagkampioene van vorig jaar B4160-00173 van Jacobs al bij al vlot de maat van haar 3 
concurrentes.  Deze moeder van een drieling was matig in conditie maar haar superieure kop gaf de doorslag.  
Johan Dossche haalde de 1B-plaats met B4064-00202 en 1C met B4064-00241. Maarten Vantilt mat zich 



plaats 1D toe met B4796-00165 uit de stal van Stijn Thijs. In het kampioenschap kwam ooi B4796-00118 als 
een duiveltje uit een doosje en uit haar hok te voorschijn om met 56 punten de kampioenstitel “oude ooi” 
voor zich op te eisen.  Deze uitzonderlijk mooie showooi bewees ook nog eens uit het goede hout gesneden 
te zijn qua moedereigenschappen.  Samen met haar zoon en dochter behaalde ze ook de titel in de discipline 
“beste hok ooi met lammeren”.  De aandachtige lezer zal wellicht ook opgemerkt hebben dat enkele regels 
hoger haar ramlam B4796-00395 vermeld stond bij de 3 beste ramlammeren.  Voor de geïnteresseerden : 
vorig jaar werden deze beide ooien ook kampioene en reserve-kampioene, zij het dan in een andere volgorde. 

   

Kampioene B4796-00118 Stijn Thijs   Reserve-kampioene B4160-00173 Christophe Jacobs 

Juryleden Jaap Hin en Marten Mulder namen in de voormiddag alle stelletjes in de hokken onder de loupe. 

Bij de tweetallen ramlammeren werd hok 48  van Stijn Thijs 1A.  Volgens de jury “een best kopnummer met 
voldoende lengte”.  Zij haalden het van hok 46 van Christoph Jacobs met een tweetal ramlammeren waarin 
veel luxe stak maar die iets te beknopt aandeden. 

 

Beste hok ramlammeren : Stijn Thijs    Reserve beste hok : Christoph Jacobs 

met B4796-00393 en B4796-00397    met B4797-00072 en B4796-00090 

Tweetallen ooilammeren werden er in 2 rubrieken voorgesteld.  In de eerste rubriek waren 2 tweetallen aan 
elkaar gewaagd.  Cees Van den Berg snoepte de 1A prijs weg voor de neus van de familie Depelseneer.  In 
de andere rubriek liet hok 58 van Stijn Thijs er geen twijfel over bestaan wie de 1A-prijs verdiende.  Beide 
ooitjes pasten perfect bij elkaar en hadden bovendien heel wat rasuitstraling.  De 1B van fokker Jacobs 
vertoonde ook genoeg luxe maar konden wat meer ontwikkeling vertonen, volgens het juryduo. 

Het tweetal van Stijn Thijs werd vervolgens uitgeroepen tot “beste hok tweetal ooilammeren”.  Cees Van den 
Berg kon het reservekampioenschap bemachtigen. 



   

Beste hok ooilammeren van Stijn Thijs   Reserve beste hok : Cees Van den Berg 

met B4796-00400 en B4796-00408    met B1198-00319 en B1198-00322 

De tweetallen “éénjarige ooien niet gezoogd” werd een waar Thijs-festival.  In beide reeksen voerden zijn 
tweetallen de rangschikking aan.  Alle vier éénjarigen konden pronken met een prachtige, blanke kop op een 
sterk lichaam.  De jury heeft echter niet nagelaten een bemerking te willen geven op de bovenmatige conditie 
van de ooien.  Maar wie  tussen de keuringen door een wandeling maakte in de landerijen van Stijn Thijs 
heeft ongetwijfeld gemerkt dat het gras er van uitstekende kwaliteit was. 

1B-prijzen waren er voor de tweetallen van Cees Van den Berg en Johan Dossche. 

 

Beste hok éénjarige ooien van Stijn Thijs               Reserve beste hok éénjarige ooien van Stijn Thijs 

met B4796-00363 en B4796-00377    met B4796-00340 en B4796-00329 

Vijf combinaties “oude ooi met 2 of meer lammeren” gaven nog wat extra cachet aan de keuring.  1A met 
bijhorende kampioenschap ging naar ooi B4796-00118 met haar respectievelijke ram- en ooilam.  Dezelfde 
ooi sleepte, zoals reeds eerder gemeld, ook het individuele kampioenschap in de wacht.  Haar ramlam was 
één van de drie beste ramlammeren op de keuring. 

Christoph Jacobs ooi B-4797-00018 werd samen met haar 2 ramlammeren tevreden gesteld met het 
reservekampioenschap in deze rubriek.  Verder nog eervolle vermeldingen voor Dany Malbecq (vierjarige 
ooi met drieling), Jacobs en Dossche. 



 

Beste hok “oude ooi met 2 lammeren” van Stijn Thijs met ooi B4796-00118,  ramlam B4796-00395 en ooilam B4796-00394 

 

Reserve best hok “oude ooi met 2 lammeren” van Christoph Jacobs met ooi B4797-00018 en ramlammeren B4797-00086 & 
00087 

Cees Van den Berg en Ben Thys mogen ook gefeliciteerd worden voor de voorstelling van een éénjarige ooi 
met lam.  Dit is een rubriek die niet altijd naar waarde geschat wordt maar toch steeds zijn plaats zou moeten 
hebben op een door zichzelf respecterende keuring.  Cees’ ooi B-1198-00294 haalde het met haar ooilam van 
Ben’s ooi B4795-00021 met haar ramlam. 

Tot slot van deze geslaagde derde Belgische TES-fokdag werd overgegaan tot het uitverkiezen van de 
Dagkampioen.  Alle kampioenen kwamen hiervoor in de ring samen met een aantal dieren die door het 
publiek waardig genoeg bevonden werden. Er was echter geen kruid gewassen tegen de kampioene 
“éénjarige ooien” B4796-00328 die met sprekend gemak de buit in de wacht sleepte.  Martine Muys, 
echtgenote van gewezen TES-secretaris Johan Dossche mocht de bijhorende ruiker overhandigen aan de 
trotse fokker Stijn Thijs. 



 

Volgende fokkers namen deel aan de derde TES-keuring  (in alfabetische volgorde) :  

Marc en Jonas Depelseneer uit Vollezele, Johan Dossche uit Hansbeke, Christoph Jacobs uit Vollezele, Dany 
Malbecq uit Tongre Notre Dame, Jaak Stals uit Molenbeersel, Ben Thys uit Duffel, Stijn Thijs uit 
Vissenaken, Cees Van den Berg uit Meerle en Maarten Vantilt uit Herk de Stad. 

Deze mensen zorgden er voor dat de kwaliteit en kwantiteit van TES-België gestaag groeit.  Verscheidene 
nieuwe begunstigers hadden voor deze editie (nog) geen schapen ingezonden.  De meesten hebben echter een 
bezoek gebracht aan de keuring.  Voor volgend jaar kennen ze nu alvast letterlijk en figuurlijk de weg. 

De organisatoren van de fokdag willen graag dank zeggen aan :  

• De familie Thijs voor het uitzonderlijke, goede onthaal op hun bedrijf. 
• De juryleden die hun deskundigheid in alle kalmte ten toon spreiden.  Bovendien hebben de meesten 

een (letterlijk) lange weg afgelegd om in Vissenaken te raken. 
• De leden van het hoofdbestuur van TES voor hun ondersteuning en in het bijzonder aan Patrick 

Piters voor het opstellen van de catalogus en het nemen van de foto’s. 
• De talrijk opgekomen toeschouwers uit binnen- en buitenland.  Sommigen uit Friesland hadden 

hiervoor zelfs 760 kms (heen- en terugreis) voor de boeg. 

 

Tot ziens op de fokdag in 2014 ! 

 

Van links naar rechts : Emiel Vanhamme, Laurent Jacobs en Jacques Lini.  Samen 227 jaar en minstens 
150 jaar ervaring in de Texelaarfokkerij. 


