
Vierde TES-fokdag in België 
TES : een sterk merk met de wind in de zeilen 

Op zaterdag 19 juli 2014 vond reeds de vierde TES-fokdag plaats voor de Belgische leden en 
begunstigers. Pleisterplaats was ook deze keer de ruime schuur van Stijn Thijs in Vissenaken bij 
Tienen. 

De weergoden waren van plan om er een snikhete dag van te maken. Jammer genoeg hebben een 
drietal fokkers het niet aangedurfd om in deze omstandigheden met hun topdieren af te zakken naar 
de fokdag. Begrijpelijk maar toch een kleine domper voor de organisatoren. 

Als eersten kwamen de ramlammeren aan de beurt om hun kwaliteiten te showen aan het alziende 
oog van de gewaardeerde juryleden Jaap Hin, Marten Mulder en Tim van Aken. 

Zij traden aan in 3 rubrieken. In de eerste rubriek kwam ramlam B5442-09491 van Dany Malbecq 
op de eerste plaats te staan. Dit is een zwaar éénling ramlam, geboren begin februari, dat hierdoor 
enigszins de “jeugd” wat miste, maar toch krachtig en typisch genoeg was om zijn opponenten 
achter zich te houden. Het ramlam B1096-00329 van Jaak Stals kwam het dichtst in de buurt maar 
werd door zijn iets minder krachtige voorhand naar de tweede plaats verwezen. 

In de tweede rubriek vond de jury twee dieren die er bovenuit staken. Na veel wikken en wegen 
werd het met een prachtige, blanke kop gesierde ramlam B1096-00333 van Jaak Stals bekroond met 
de eerste plaats. Ramlam B4796-00545 van thuisspeler Stijn Thijs had nets iets te weinig macht 
maar werd oververdiend tweede. 

Dat Jaak Stals prachtige ramlammeren gefokt heeft, bewees hij nogmaals in de derde rubriek.  Ook 
hier kreeg hij de gouden medaille voor zijn ramlam B1096-00326 dat de juryleden “mooi evenredig 
en best typisch” vonden. Maarten Vantilt kaapte de tweede plaats weg met zijn B1082-00092. 

Intussen hadden juryleden Johan Schroten en Bertus Laan zich op de hokken met tweetal 
ramlammeren gestort. 

In de eerste van de twee rubrieken vonden zij het hok van nieuwe begunstiger Marc Dejardin (uit 
Gochenée, Wallonië) het allerbeste. In dit hok zaten twee best ontwikkelde en bespierde 
ramlammeren die goed van type waren maar waar er één van beiden minder sterke achterbenen 
vertoonde. Naar de tweede plaats werden de ramlammeren uit hok 66 van fokker Johan Dossche 
verwezen. Volgens de jury een uniform tweetal, mooi van type maar die de macht van de 1A 
misten. Op de overige plaatsen kwamen respectievelijk ramlammeren van Stijn Thijs, Gilbert 
Dossche en Christoph Jacobs terecht. 

In de B-rubriek kwam volgens de jury een “uitmuntend, uniform topnummer” op 1A te staan. Het 
waren de ramlammeren uit hok 72 van Gilbert Dossche. De zilveren medaille was weggelegd voor 
Laurent Vanhamme. Plaatsen 3, 4 en 5 gingen naar Johan Dossche, Marc Baele en nogmaals Johan 
Dossche. 

De titel voor het “beste hok ramlammeren” ging naar het hok van Gilbert Dossche met zijn B4062-
01310 en B4062-01325. 



 

Beste hok ramlammeren : Gilbert Dossche met B4062-01325 (l) en B4062-01310 (r) 

In de namiddag viel ramlam B4062-01325 uit dit hok nogmaals in de prijzen. Samen met B1096-
00333 van Jaak Stals en B4796-00545 van Stijn Thijs werd hij verkozen tot één van de drie beste 
ramlammeren. Voorwaar 3 dieren die de TES-uitstraling hoog in het vaandel dragen. 

 

Drie beste ramlammeren : v.l.n.r. B4796-00545 (S. Thijs), B4062-01325 (G. Dossche), B1096-00333 (J. Stals) 



De enkeltal ooilammeren werden geshowd in 2 rubrieken. In de eerste ervan kwam een 
vroeggeboren, typisch ooilam (B5442-09496) van Dany Malbecq vooraan te staan. Zij hield B1372-
00037 van Jaak Stals netjes achter zich. In deze rubriek werden ook nog mooie ooitjes van Maarten 
Vantilt en Stijn Thijs opgemerkt. De tweede rubriek vond de jury eerder “matig”. Ze bekroonden er 
Jaak Stals’ ooilam B1372-00034 met de eerste plaats. Deze werd op de tweede plaats gevolgd door 
B5442-09499 van Dany Malbecq. 

In de rubrieken tweetal ooilammeren werd de eerste rubriek ontsierd met niet minder dan vier 
afmeldingen. Desalniettemin kwam in deze rubriek een heus topduo bovenaan te staan: hok 79 van 
Johan Dossche. Marc Dejardin werd hier een leuke tweede. In de volgende reeks liet Nederbelg 
Cees van den Berg zien dat ook hij kaas gegeten heeft van (mooie) schapen fokken. Zijn tweetal 
kaapte de eerste plaats weg vóór Stijn Thijs en Laurent Vanhamme.  

De derde en laatste rubriek “tweetal ooilammeren” vond de jury, bestaande uit Johan Schroten en 
Bertus Laan, een “zeer goede rubriek met 2 beste kopnummers”.  Zij kozen om het tweetal van 
Johan Dossche op de eerste stek te plaatsen. Gevolgd werden ze door het tweetal van zijn oudere 
broer Gilbert Dossche.  Eervolle vermeldingen waren er verder voor Cees van den Berg, Ben Thys 
en Stijn Thijs. 

Het tweetal uit de kleine, eerste rubriek van Johan Dossche werd verheven tot “beste hok tweetal 
ooilammeren”. De ooilammeren in het hok waren B4798-00442 en B4798-00434. 

 

Beste hok ooilammeren : Johan Dossche met B4798-00442 en B4798-00434 

 

 



In de namiddag werden 14 ooilammeren uit de individuele reeksen en uit de hokken in de ring 
gedropt. De juryleden hadden er een hele klus aan om hieruit de beste drie aan te duiden. 
Uiteindelijk viel het verdict en B4798-00455 van Johan Dossche, B1198-00364 en B1198-00394 
van Cees van den Berg mochten hun welverdiende beker in ontvangst nemen. 

 

Drie beste ooilammeren: v.l.n.r. B4798-00455 (J. Dossche), B1198-00364 en B1198-00394 (beiden C. van den Berg) 

Stijn Thijs ‘s dagkampioene van vorig jaar B4796-00328 (AV 93) stond met haar prachtige 
lammeren op de eerste plaats te prijken in de rubriek Oude ooi met 2 of meer lammeren. Haar 
stalgenote B4796-00296 (AV 92) klokte met haar 2 ramlammeren af op een verdiende tweede 
plaats. De derde podiumplaats was voor ooi B4798-00002 (Johan Dossche) en haar ooi- en ramlam. 



 

Beste hok ooi met lammeren: v.l.n.r. ooilam  B4796-00500, ramlam B4796-00501 en ooi B4796-00328 van S. Thijs 

De éénjarige ooi met lam(meren) B4795-00045 van Ben Thys en haar fraai ooilam was de enige 
aanwezige in haar rubriek. Beide andere inzendingen waren jammer genoeg afgemeld voor de reeds 
aangehaalde redenen. 

Traditioneel is de keuring van de éénjarige niet-gezoogde ooien de topper van de TES-dag. Dit was 
op deze editie niet anders. In de eerste individuele rubriek haalde Stijn Thijs met ooi B4796-00394 
de buit binnen. Zij is een dochter van de kampioenram van vorig jaar 04726-01982, net als de op 
twee geplaatste B4797-00084 van de familie Jacobs. In de tweede rubriek kwamen slechts drie 
dieren in de ring. Volgens de jury waren het echter alle drie toppers. De eerste plaats werd in de 
wacht gesleept door ooi 04736-63003 (fokker: Bertus van Dorp – eigenaar: Maarten Vantilt).  In de 
rand willen we nog vermelden dat deze ooi op de Kerstkeuring van Ambt-Delden verkozen werd tot 
kampioene bij de ooilammeren. Op de tweede plaats stond opnieuw een 04726-01982-dochter.  
Ditmaal ooi B4796-00440 van Stijn Thijs. Derde werd ooi B4797-00076 van Christoph Jacobs, een 
01405-00605-dochter. 

Bij de tweetallen éénjarige ooien ging Christoph Jacobs in de eerste rubriek met de hoogste eer 
lopen. Zijn tweetal werd later ook tot “beste hok” gelauwerd. Na hem volgden hokken van Stijn 
Thijs en Cees van den Berg. In de andere reeks was Johan Dossche aan de beurt om te zegevieren.  
Zijn dieren werden door de jury als “toppers uit een beste rubriek” bestempeld. Na hen werden 2 
hokken van Stijn Thijs en één van Marc Dejardin geplaatst. 



 

Beste hok éénjarige ooien: Christoph Jacobs met B4797-00077 en B4797-00106 

Na eliminatie van een tiental jaarlingooien bleven er vijf over voor de aanduiding van kampioene en 
reservekampioene. Ze waren in eigendom van Maarten Vantilt, Johan Dossche en Stijn Thijs (3 
stuks). Vijf juryleden mochten aan de slag gaan met de puntenbordjes. Al snel bleek dat 2 ooien in 
aanmerking kwamen voor de hoogste eer. In een nek-aan-nekrace behaalden beiden 2 maal 12 en 2 
maal 8 punten. De punten van het laatste jurylid zouden de knoop doorhakken. En dat deden ze 
inderdaad. Hij gaf de maximumscore (12 punten) aan de kampioene en slechts 1 punt aan de 
reservekampioene. Ooi B4796-00440 van Stijn Thijs werd kampioene en ooi 04736-63003 van 
Maarten Vantilt reservekampioene. In de voormiddag stonden ze in de individuele reeks nog 
andersom opgesteld. 

    

Kampioene éénjarige ooien:   Reserve kampioene éénjarige ooien:  

B4796-00440 van Stijn Thijs   04736-63003 van Maarten Vantilt 



In de enige rubriek oude ooien stonden zeven stuk voor stuk prachtige dieren opgesteld. Op kop 
stond de reservekampioene éénjarige ooien van vorige editie B4796-00345. Ze oogt nog altijd even 
mooi maar stond wel een stuk schraler dan vorig jaar. Dit heeft haar wellicht geholpen om de eerste 
plaats te bemachtigen. Jaap Hin verwoorde het als volgt: “In deze periode van het jaar moet een 
moeder van 2 lammeren er best zo uitzien.” Op de plaatsen twee en drie volgden ooien van Marc 
Baele (B1051-00237) en Cees van den Berg (B1198-00281). Deze drie ooien zouden later op de 
dag met twee aangestipte ooien uit de hokken in de ring komen voor het kampioenschap oude 
ooien. 

In de ring stonden drie ooien van Stijn Thijs (B4796-00345, -00296 en -00328), één ooi van Marc 
Baele (B1051-00237) en één ooi van Cees van den Berg (B1198-00281). Met 53 punten werd ooi 
B4796-00328 verdiend kampioene en prolongeerde haar titel van vorige editie. Haar secondant van 
vorig jaar volgde ook deze keer in haar spoor. B4796-00345 werd reservekampioene. 

    

Kampioene B4796-00328 en reserve kampioene B4796-00345 beiden van Stijn Thijs 

Er was slechts één rubriek 1-jarige rammen. Aangezien er vijf dieren opgesteld waren konden de 
juryleden gelijk met de bordjes aan de slag. Reservekampioen werd een door A. Bramer gefokte 
ram (05905-60018) in eigendom van Johan Dossche. Deze ram had genoeg kracht in zijn body doch 
te weinig uitstraling om het tot kampioen te schoppen. Ram 04726-02132 van fokker L. de Reuver 
en eigenaar Jaak Stals had deze uitstraling in voldoende mate om zich de kampioenschapsbeker toe 
te eigenen. Vermeldenswaardig is dat dit zoveelste nazaat is van TES-coryfee 04767-01767. Na 
beide laureaten kwamen op plaatsen 3 tot en met 5 respectievelijk eigen gefokte rammen van Johan 
Dossche, Marc Dejardin en Gilbert Dossche. 

    

Kampioen 1-jarige rammen:   Reserve kampioen 1-jarig rammen: 
 
04726-02132 eigenaar : Jaak Stals             05905-60018 eigenaar : Johan Dossche 

 



v.l.n.r. : Jaap Hin, Johan Schroten, Ben Thys, Marten Mulder, Bertus Laan en Tim Van Aken.
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v.l.n.r. : Jaap Hin, Johan Schroten, Ben Thys, Marten Mulder, Bertus Laan en Tim Van Aken.
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   Kampioenram

B4796-00326 fokker : Stijn Thijs  

 eigenaar : Maarten Vantilt

 

De traditionele afsluiter van de Belgische 
komen alle kampioenen voor in aanmerking. 
unaniem ooi B4796-00328 tot dagkampioene lieten kronen. 
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Dagkampioene 

   

Kampioenram       Reserve kampioenram  

00326 fokker : Stijn Thijs         01474-18733 fokker

eigenaar : Maarten Vantilt    eigenaar : Jaak Stals

Belgische TES-fokdag is het aanduiden van de 
kampioenen voor in aanmerking. Het zal echter niemand verbazen dat de juryleden 

00328 tot dagkampioene lieten kronen. Echt een verdiende titel voor deze ooi 
die zowel kampioene bij de oude ooien werd en samen met haar lammeren ook nog e

Wie doet haar dit na ? Een trotse mevrouw Thijs mocht de laatste 
beker aan haar zoon Stijn onder applaus overhandigen. 

Dagkampioene B4796-00328 van de familie Thijs 

 

kampioenram   

18733 fokker:J. A. Leuverink   

eigenaar : Jaak Stals 

fokdag is het aanduiden van de dagkampioen.  Hier 
Het zal echter niemand verbazen dat de juryleden 

Echt een verdiende titel voor deze ooi 
die zowel kampioene bij de oude ooien werd en samen met haar lammeren ook nog eens het “beste 

Een trotse mevrouw Thijs mocht de laatste 



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

Marc Baele uit Horebeke,    Cees van den Berg uit Meerle,  
Marc Dejardin uit Gochenée,   Gilbert Dossche uit Aalter,  
Johan Dossche uit Hansbeke,   Christoph Jacobs uit Vollezele,  
Dany Malbecq uit Tongre Notre Dame,  Jaak Stals uit Molenbeersel,  
Stijn Thijs uit Vissenaken,    Ben Thys uit Duffel,  
Laurent Vanhamme uit Lennik en   Maarten Vantilt uit Herk de Stad. 
 

Samen presenteerden ze 111 dieren op de fokdag. 

De organisatoren van de fokdag zijn bijzonder verheugd en willen graag bedanken : 

• De deelnemende fokkers die hun beste dieren presenteerden. 

• De zes juryleden die hun deskundigheid en wijsheid aanwendden om de TES-waarden 
verder uit te dragen in schapenland. 

• Het talrijk opgekomen publiek uit binnen- en buitenland.  (Al was er nog plaats voor meer 
publiek.) 

• De leden van het hoofdbestuur van TES-Nederland.  Niet in het minst Patrick Piters voor het 
nemen van de foto’s en het opstellen van de uiterst gedetailleerde catalogus.   

• Niet in het minst de familie Thijs voor het openstellen van hun bedrijf en het aanbieden van 
de lekkere barbecue. 

 

Foto’s : Patrick Piters 

Verslag : Laurent Vanhamme 

 


