
Ram 01494-78053 
 

 
 
De ram 
 
Ram 01494-78053 is op 2 maart 2014 als eenling geboren op het bedrijf van A.J.A. Marsman 
te Lemelerveld. Hij is ingezet op de volgende bedrijven: A.J.A. Marsman, Mts. van Aken, 
Comb. Caubo - Rooding en W.K. Anholts. De ram is in eigendom van W.K. Anholts te 
Schoonebeek. 
 
Uit 57 worpen zijn van ram 01494-78053 in totaal 105 lammeren geboren waarvan 95 levend.  
 
De ram heeft een vruchtbaarheidsindex van 99/33. 
 
Ram 01494-78053 is op 1,5 jarige leeftijd ingeschreven met de volgende puntenbalk: 
 

Kop Ontw. Besp. Evenr. Type Beenw. Vacht Alg. V. 

90 89 90 90 89 88 89 89 
 

Hgt. Lgt. Bdp. 

70 83 35 

 



                                       
 

De afstammelingen 
 
De ooilammeren 
Getoond:  9. 
 
De ooilammeren kunnen worden omschreven als een uniforme groep. Best van type, normaal 
tot goed ontwikkeld met veel rasuitstraling. In de groep bevinden zich enkele zeer opvallende 
ooilammeren. 
 
Onderdelen: 
Kop:  De koppen zijn blank met zwarte neuzen, goed tot zeer goed gevormd en 

hebben een sprekende uitdrukking. 
 
Voorhand:  De voorhanden zijn breed, goed bespierd met goed geplaatste schouders. De 

hals is voldoende lang en goed geplaatst. 
 
Middenhand:  De middenhanden zijn goed van lengte. De ribben zijn diep en mooi gewelfd. 

De lendenen zijn breed. 
 
Achterhand:  De kruizen zijn breed met een mooie ronding naar achteren. De buitendijen 

zijn zeer goed bespierd, een enkele binnendij zou iets gevulder kunnen zijn. 
 
Vachten:  De vachten zijn fijn van draad en goed gestapeld. 
 
Beenwerk:  Het beenwerk is droog, fijn en wordt correct gebruikt. 
 



De ramlammeren 
Getoond:  19. 
 
De ramlammeren kunnen worden omschreven als een uniforme groep rastypische dieren met 
zeer goede koppen. De ontwikkeling is goed. Ze zijn evenredig gebouwd en vlot goed 
bespierd. 
 
Onderdelen: 
Kop:   De koppen zijn blank met zwarte neuzen en hebben een goede vorm en 

uitdrukking. 
 
Voorhand:  De voorhanden zijn breed en diep met goed geplaatste schouders. De hals is 

voldoende lang en goed geplaatst. Enkele jongere lammeren, geboren na april, 
toonden nog wat licht in de voorhand. 

 
Middenhand:  De middenhanden zijn goed van lengte met mooi gewelfde ribben.  
 De lendenen zijn breed en zeer goed bespierd. 
 
Achterhand:  De achterhanden zijn breed. De kruizen zijn mooi gerond naar achteren. De 

binnen- en buitendijen zijn vlot goed bespierd. 
 
Vacht:  De vachten zijn fijn van draad en zeer goed gestapeld. 
 
Beenwerk:  Het beenwerk is droog en fijn en zeer goed in gang en stand. 
 

  
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De 1,5 jarige ooien (gezoogd en ongezoogd) 
Getoond:  6 gezoogd. 
 
De gezoogde ooien zijn een uniforme groep, vertonen veel rasuitstraling, zijn goed tot zeer 
goed ontwikkeld en zijn goed bespierd over het gehele lichaam. 
 
Onderdelen: 
Kop:   De koppen hebben een mooie uitdrukking, gesierd met zwarte neuzen en goed 

tot zeer goed gevormd. 
 
Voorhand:  De voorhanden zijn breed, goed bespierd met goed geplaatste schouders en 

nette halsaansluitingen. 
 
Middenhand:  De middenhanden zijn goed tot zeer goed van lengte en breedte met ruim 

gewelfde ribben. 
 
Achterhand:  De achterhanden zijn normaal tot goed bespierd met goed doorlopende kruizen. 
 
Vacht:  De vachten zijn fijn van draad, een enkel dier toonde een iets kalende nek. 
 
Beenwerk:  Het beenwerk is droog, fijn en goed in stand en gebruik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Getoond:  15 ongezoogd. 
 
De ongezoogde ooien zijn een beste groep met een aparte rasuitstraling. Zeer compleet in 
type, evenredigheid en belijning. 
 
Onderdelen: 
Kop:   De koppen zijn best tot uitmuntend van vorm, uitstraling en blank met zwarte 

neuzen. 
 
Voorhand:  De voorhanden zijn breed en diep,de aansluiting vanuit de nek naar de rest van 

het lichaam is zeer goed. 
 
Middenhand:  De middenhanden zijn zeer goed van lengte en breedte met mooi gewelfde 

ribben. 
 
Achterhand:  De achterhanden zijn goed tot zeer goed bespierd met open kruizen. 
 
Vacht:   De vachten zijn zeer goed gestapeld, zeer fijn van draad. Een enkel dier 

vertoonde iets harige dijen. 
 
Beenwerk:  Het beenwerk is fijn, droog en correct in gang en stand. 
 

  

 



De 1,5 jarige rammen 
Getoond:  2. 
 
Deze 2 dieren vertoonden een best type, zeer goede ontwikkeling gepaard gaande met een 
hele mooie rasuitstraling. 
 
Onderdelen: 
Kop:   De koppen zijn goed tot zeer goed gevormd met zwarte neusspiegels en blank 

van beharing. 
 
Voorhand:  De voorhanden zijn breed en hebben diepte met correct geplaatste schouders. 

De aansluiting naar de middenhand is zeer vloeiend. 
 
Middenhand:  De middenhanden zijn zeer goed van lengte met gewelfde ribben en een zeer 

goede breedte in de lendenen. 
 
Achterhand:  De achterhanden zijn goed bespierd met lange kruizen. De binnendijen konden 

iets gevulder. 
 
Vacht:  De vachten zijn best, zeer goed gesloten en fijn van draad. 
 
Beenwerk:  Het beenwerk is zeer goed in gang en stand en tevens fijn en droog. 
 
Conclusie: 
De afstammelingen van ram 01494-78053 vertonen als groep veel rasuitstraling met 
goede tot beste koppen. De ontwikkeling is goed tot zeer goed. Ze zijn evenredig van 
bouw en belijning met lengte, breedte en diepte. De bespiering is goed tot zeer goed. De 
vachten zijn fijn en goed gestapeld met bij een enkel dier een iets harige dij of kalende 
nek. Het beenwerk is droog, fijn en wordt correct gebruikt. 
Gelet op bovenstaande bevindingen heeft de commissie unaniem besloten aan ram 
01494-78053 het predikaat “Definitief Premieram” toe te kennen. 
 
Commissie bestaande uit: Sake Vellenga, Cees Pauw en Bertus Laan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          


