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Op het bedrijf van Bertus Laan en Sijke de Vrie
belangstelling  de rammen bespreekdag plaats. Met hieraan gekoppeld een rammenkeuring. Er 
waren door de TES-leden en begunstigers een 
oudere rammen wel in de minderheid wat inzending betreft.
 
Als juryleden traden op de TES 
uit Westerbork en de uit het B
Henk Koopman uit Hooghalen
tevens op als ringmeester. 
Nadat de meeste inzenders en bezoekers zich te goed hadden gedaan aan een lekkere beker 
koffie gingen we van start. 
 
De dieren werden per rubriek allereerst door enkele mensen uit het publiek op volgorde 
geplaatst. Deze hadden voor de betreffende rubriek een groepje gevo
daaruit gaf toelichting. Uiteindelijk had het jurycorps het laatste woord, en zorgde voor een 
definitieve plaatsing. Bij een aantal  rubrieken gaf dit soms verrassende uitslagen. Dit leverde 
weer mooie discussies op langs de ring. Erg l
respecteren. 

 
Men begon deze editie van de bespreekdag met de rubrieken ramlammeren.
De eerste rubriek ramlammeren gaf qua plaatsing al gelijk stof tot discussie.
uit het publiek die de spits af beet, werden twee 
rammen werden door de jury juist in de achterste gelederen
werd verdedigd door de desbetreffende personen.
er niet eensluidende plaatsingen. Maar deze lagen niet mijlenver uit 

BIJ  6e TES-WINTERKEURING   
verslag Gerrit Paalman, foto’s Freek Heuvelman) 

Op het bedrijf van Bertus Laan en Sijke de Vries vond op 18 januari onder goede 
bespreekdag plaats. Met hieraan gekoppeld een rammenkeuring. Er 

leden en begunstigers een redelijk aantal dieren aangevoerd. Al blijven de 
rammen wel in de minderheid wat inzending betreft. 

Als juryleden traden op de TES inspecteurs de heren C. Pauw uit Middenbeemster, M
uit Westerbork en de uit het Belgische plaatsje Duffel afkomstige B. Thys. 

uit Hooghalen zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid, en trad 

inzenders en bezoekers zich te goed hadden gedaan aan een lekkere beker 

De dieren werden per rubriek allereerst door enkele mensen uit het publiek op volgorde 
geplaatst. Deze hadden voor de betreffende rubriek een groepje gevormd, en één

gaf toelichting. Uiteindelijk had het jurycorps het laatste woord, en zorgde voor een 
definitieve plaatsing. Bij een aantal  rubrieken gaf dit soms verrassende uitslagen. Dit leverde 
weer mooie discussies op langs de ring. Erg leerzaam en men gaat elkaars meningen beter 

Men begon deze editie van de bespreekdag met de rubrieken ramlammeren.
De eerste rubriek ramlammeren gaf qua plaatsing al gelijk stof tot discussie.
uit het publiek die de spits af beet, werden twee fraaie dieren in de kopgroep opgesteld. Dez

de jury juist in de achterste gelederen gezet. Interessant was hoe dit 
werd verdedigd door de desbetreffende personen. Over alle rubrieken heen 
er niet eensluidende plaatsingen. Maar deze lagen niet mijlenver uit elkaar.
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gaf toelichting. Uiteindelijk had het jurycorps het laatste woord, en zorgde voor een 
definitieve plaatsing. Bij een aantal  rubrieken gaf dit soms verrassende uitslagen. Dit leverde 

eerzaam en men gaat elkaars meningen beter 

Men begon deze editie van de bespreekdag met de rubrieken ramlammeren. 
De eerste rubriek ramlammeren gaf qua plaatsing al gelijk stof tot discussie. Door een groepje 

dieren in de kopgroep opgesteld. Deze 
gezet. Interessant was hoe dit 

alle rubrieken heen als geheel waren 
elkaar. 



Derde op tal werd hier geplaatst ramlam 4078-2453 (V:0919-0877), fok./eig. B. Laan te 
Winkel. Een normaal ontwikkeld lam, wel luxe vertonend. Het als tweede geplaatste ramlam 
was een fokproduct van H. IJnsen te Westhoek, met als eigenaar F. Heuvelman uit Koekange. 
6320-24871 (V: B4796-0303). Deze had een ruime voorhand, mooie blanke kop, maar was 
wat week in de bovenbouw. Als 1A werd gezet 5905-60025 (V:0919-0889) van fok./eig. B. 
Bramer uit Vriezenveen. Een ramlam met fraaie kop, evenredig gebouwd, goed beenwerk en 
goed van soort, doch niet onberispelijk in de kruisvorming. 
 
In de tweede rubriek ramlammeren werd op 1C gezet 4078-2499 (V: B4797-0022), fok./eig. 
B. Laan. Deze had een beste bespiering, iets gewoon in de kop. Hiervoor werd geplaatst 
wederom een dier uit de stal van B. Laan, met als eigenaar de combinatie B. Bargerbos te 
Houtigehage en M. Postma uit Doezum. Hij draagt nummer 4078-2478 (V:0919-0877). Een 
goed ontwikkeld, fraai van type, en een mooie lengte tonend ramlam. Op kop werd gezet 
ramlam 4898-39880 (V:3938-4444), fok/eig. A. Paalman-Ulfman uit Markelo. Deze had een 
beste ontwikkeling, vleestypische uitstraling met mooi hellend kruis. De goed gevormde kop 
was wat blauw. 
 
Rubriek 3c was in kwalitatief opzicht iets minder dan de voorgaande. Als 1A mocht zich 
opstellen ram 4078-2514 (V:0919-0877) van B. Laan. Wel ras uitstraling, maar doet qua 
ontwikkeling wat kort aan, goede huid. De 1B was voor een fokproduct van J.H. Kupers uit 
Appingedam. Met als eigenaar H. Bies te Een.  4851-47925 (V:0668-30908) toonde een fraai 
type, met een harmonische bouw. Ramlam 4078-2520 (V:1494-42409) van B. Laan nam de 
1C tot zich. Een soortig ramlam, in bespiering wat minder dan de vorige dieren. 
 
De laatste rubriek ramlammeren was van goed niveau. Derde op tal werd 4210-45921 
(V:4210-17337), geboren bij J.C. Hin en Zn. op Texel. In het bezit van R. + M. Oude 
Velthuis-Wetsteen uit Ambt Delden. Fraai gebouwd, goed ontwikkeld, best bespierd, maar 
kon wat sterker in de achterbenen. Op 1B het jongste dier van de keuring, 0029-1072 (V: 
B4796-0303). Geboren op Ameland bij P. Visser te Hollum. Eigenaar is H. IJnsen. 
Een lux ramlam met fraaie kop, beste voorhand met diepe borst, best skelet. Maar 1A werd hij 
dus niet, deze was weggelegd voor, daar is hij weer, de succesvolste deelnemer van vandaag, 
Bertus Laan. Dit keer geen eigen fokproduct, maar het ramlam komt van Texel, van fokbedrijf 
Jaap Hin en Zn. Het dier 4210-45895 (V:4210-17337) is rondom zeer fraai afgewerkt, zeer 
typisch, goede kop, fraaie belijning, best bespierd en luxe uitstraling. 
 
Hadden we vorig jaar nog een competitie tussen de te bespreken ooilammeren, deze jaargang 
slechts één inzending. Daarom werd voor een andere opzet gekozen. Sommige toeschouwers 
kregen een briefje in handen om de exterieurbalk in te vullen. Ook de jury had de 
exterieurbalk opgeschreven. De ringmeester somde de uitslagen van de toeschouwers op. Het 
ooilam scoorde op alle onderdelen ‘’zeer goed’’; Algemeen Voorkomen AB 88. Ook de jury 
kwam tot de zelfde conclusie en gaf 88 punten. Jurylid Marten Mulder omschreef het ooilam 
als goed ontwikkeld, zeer evenredig gebouwd, fraaie kop, best beenwerk en veel ras.  



 
Een voorbeeld voor de TES 
fokkerij. Eigenaar van ooilam 
4233-90748 (V:5655-29501) is 
R. + M. Oude Velthuis-
Wetsteen. 
 
 
 
 
 

 
Rubriek 2 bestond uit zes aanwezige eenjarige rammen. Dit waren over het algemeen dieren 
met ras, goede vleesopdruk, en straalden ook nog jeugd uit, een enkele ram uitgezonderd. 
De Belgische ram B4062-1013 zoon van B4062-0777 werd 1C, geboren bij G. Dossche uit 
Aalter. Thans in het bezit van B. Laan. Deze ram vertoond ras, maar doet iets licht en beknopt 
aan, wel veel jeugd. Voor de eerste plek kwamen eigenlijk twee kandidaten in aanmerking. 
Zelfs de jury had enige moeite om te beslissen. Uiteindelijk werd 1B en tevens 
reservekampioen 4078-2442 (V:1405-0740) van B. Laan. Een fraai typisch exemplaar, goed 
bespierd, beste kop, harde vleesram. Vermelden waard is, dat dit dier ook reservekampioen 
werd in Ambt Delden deze winter. 1A en kampioen werd A. Vervat uit St. Nicolaasga met 
0156-0332, zoon van 0919-0877. Een zeer typische ram met beste blanke kop, fijne huid, 
goed bespierd, harde bovenbouw, en lopend op beste benen. Overigens wel in puike conditie 
verkerend. De ram was vorig jaar kampioen ramlam op deze bespreekdag.  
 
Zoals reeds vermeld waren de oude rammen in aantal  niet goed vertegenwoordigd. Jammer, 
want oude rammen geven toch een beeld van de Texelaarfokkerij hoe het exterieur word 
gevormd. Vooral bij laatrijpe dieren, wat vleesdieren vaak zijn, is dit van waarde. 
Twee oude rammen werden besproken. Catalogus nr. 1 vermelde ram 3537-91532, geboren in 
2010  bij P.L.G. van den Bosch uit Schinnen, eigenaar is M. Bennenbroek uit Deurne. Het in 
schrale conditie verkerende vaderdier had een beste kop, brede ruime voorhand, brede rug en 
lendenen, was vleestypisch maar had een bemerking op de vacht. Deze ram moest het 
opnemen tegen de overbekende keuringscoryfee 6465-71364. Inmiddels bijna vier jaar oud, 
van fok./eig. M. Postma. De ram is en blijft een bijzondere verschijning door zijn royale 
afmetingen. Zeer goed ontwikkeld, beste benen, balkvormig gebouwd, maar wat bedrukt in de 
lendenen, en wat smal over de rug. Het jurycorps besliste dat de ‘’Postma’’ ram kampioen 
moest worden,  De ram van M. Bennenbroek eiste dus automatisch de reservetitel op.  
 
Voor de kampioenschap keuring van de ramlammeren mochten alle 1A’s en 1B’ uit de 
rubrieken terugkomen. Uiteindelijk bleven er drie over. Dit waren 5905-60025 van B. 
Bramer, 4898-39880 van A. Paalman-Ulfman en 4210-45895 van B. Laan. Tot kampioen 
ramlam werd uitgeroepen 4210-45895, met als secondant 5905-60025. 



Reserve kampioen ramlammeren 05905-60025. Fokker en eigenaar B. Bramer 

 
 

Kampioen ramlammeren 04210-45895. Fokker J.C. Hin. Eigenaar B. Laan 



Tenslotte werd de dagkampioen gekozen. Dit werd de kampioen bij de jeugd
0332. Trotse eigenaren familie Vervat.
dagkampioen, zij het als ramlam.

 
 
 

 
Wietse de Vries presenteert in het middagdeel de nieuwe site van Schapenstamboek TES

 
 

 

Tenslotte werd de dagkampioen gekozen. Dit werd de kampioen bij de jeugd
0332. Trotse eigenaren familie Vervat. Toeval of niet, vorig jaar was het dier ook 
dagkampioen, zij het als ramlam. Voorwaar een bijzonder resultaat. 

 
Zo rond het middaguur stond er weer een 
overheerlijk stamppot buffet klaar. De 
inzenders en bezoekers lieten het zich goed 
smaken. Alles was weer goed verzorgd 
door Bertus Laan en Sijke de Vries. Maar 
ook de verdere hulptroepen natuurlijk niet 
te vergeten. 
Na de maaltijd kregen de aanwezigen de 
primeur van de vernieuwde website va
het TES Schapenstamboek. Deze is 
binnenkort, of is momenteel 
 
We kunnen terug zien op een geslaagde 
dag,  nieuwe ervaringen
onderhouden van contacten met collega 
Texelaarfokkers. 

Wietse de Vries presenteert in het middagdeel de nieuwe site van Schapenstamboek TES

 

Tenslotte werd de dagkampioen gekozen. Dit werd de kampioen bij de jeugdrammen 0156-
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Wietse de Vries presenteert in het middagdeel de nieuwe site van Schapenstamboek TES 



 

 

 

 

Kampioen oudere 

rammen   

06465-71364.  

Fokker en eigenaar:  

M. Postma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioen éénjarige 

Fokker en eigenaar: 

 

 

 

 

Kampioen éénjarige 

rammen   

0156-0332.  

Fokker en eigenaar: 

A. Vervat 


