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Als vanouds organiseert schapenstamboek TES op de 3de zaterdag van januari haar jaarlijkse
TES-dag. Tijdens deze dag worden de ingezonden dieren geplaatst en nadien word de plaatsing
ook nader toegelicht door het publiek. Het (kleine) wedstrijd element word verricht door de
hoofdjury bestaande uit enkele inspecteurs die de dieren plaatsen vanuit de richtlijnen zoals
beschreven in het fokdoel van TES. Een niet te benijden functie, omdat er soms in onderdelen
totaal verschillende dieren worden voorgebracht. Dieren naast elkaar geshowd geeft natuurlijk
een ander totaalbeeld dan tijdens de jaarlijkse najaarsinspectie op de bedrijven ter plaatse.
De TES-dag ofwel rammen bespreekdag vond dit jaar plaats op zaterdag 21 januari 2017 op het
bedrijf van Bertus Laan en Sijke de Vries in het Noord Hollandse Winkel. Henk Koopman uit
Hooghalen trad wederom op als spreekstalmeester en leidde alles in goede banen, zodat voor
de stevige boerenkoolmaaltijd alle dieren besproken waren. Als juryleden traden op de TES
inspecteurs de heren Marten Mulder te Westerbork, Jacob Worp te Benningbroek en Cees Pauw
te Midden Beemster.

In de eerste rubriek ramlammeren verschenen de volgende dieren ten tonele die allen een goede
rasuitstraling tentoonstelden echter normaal ontwikkeld waren.
Nr. 6 03558-26460 (v. 01851-67431) van H.C.A.M. Herijgers
Afwezig.
Nr. 7 04233-84752 (v. 00586-11517) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Een goed gespierd en evenredig geblokt ramlam die in de middenhand meer lengte mocht
vertonen. De kopvorm is goed maar mist de stoerheid. De vacht kon geslotener zijn.
Nr. 8 05615-22386 (v. 04210-17354) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Een fraai rastypische lam met een stoere uitstraling. Beste vacht en royaal bespierd in zowel
de achterhand als over de rug. Ten opzichte van de hoogtemaat bezit het lam een extra lengte.
Helaas wordt het lichaam voortbewogen op matig beenwerk.

Nr. 9 04078-02758 (v. 04078-02568) van T.H.R. de Groot
Een luxe lam met goed beenwerk. Komt echter in de ontwikkeling zowel in de hoogte als
lengte te kort.
Nr. 10 04233-84791 (v. 00668-47798) van H. Bies
Een lam met een lichte voorhand en een vleestypische uitstraling. Echter dit gaat ten koste
van de vacht, waardoor het lam boven het kruis tekenen van kaalheid vertoond.
Nr. 11 00919-00963 (v. 00586-70762) van M. Mulder / L.F. de Reuver
Afwezig.
Nr. 12 04078-02779 (v. 04078-02568) van B. Laan
Een luxe lam dat getooid gaat met en zeer fraaie vacht. De kruisvorm is breed maar stijl
geplaatst. Mocht tevens meer diepte vertonen.
De heren Derk Anholts en Phil Burggraaff kwamen na een lange onderlinge discussie tot de
volgende plaatsing en vermelden dat het een moeilijke rubriek was om te plaatsen. Hoe plaats
je dieren die op specifieke onderdelen geen goede voldoende scoren ?
Plaatsing: 7, 12, 10, 9, 8
De heren Jacob Worp en Marten Mulder kwamen tot de volgende plaatsing. Waarin het publiek
zich grotendeels beter kon verenigen. Iedere bril weergeeft een andere visie, omdat smaken
natuurlijk zullen en mogen verschillen.
Plaatsing: 8, 7, 9, 12, 10
In de tweede rubriek was meer ontwikkeling in de ramlammeren te constateren.
Nr. 13 04078-02799 (v. 04078-02568) van B. Laan
Een lam in een schrale conditie met een mooi getooide blanke kop. Echter is het kruis recht
geplaatst en mist het dier welving in de middenhand.
Nr. 14 04078-02802 (v. 04050-38405) van B. Laan / Comb. C. + H. Alblas
Het ramlam heeft een uitmuntende kopvorm in een schrale conditie. Echter de kruisvorm is
aan de korte kant.
Nr. 15 06473-72295 (v. 06473-72471) van B. Berends
Een royaal ontwikkeld ramlam met een vacht die voorzien is van een lange draad. Het dier
verkeerd in een goede conditie en beweegt zich voort op goede benen maar mist de
rasuitstraling die andere dieren in de rubriek wel bezitten.
Nr. 16 05187-41381 (v. 04726-02300) van T.H.R. de Groot
Een best ontwikkelde en breed ramlam. De ruglijn in licht gespannen en de kruisvorm is
lang. Mocht meer kracht in de achterbenen vertonen.
Nr. 17 04233-84829 (v. 04210-98718) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Afwezig.
Nr. 18 01494-78150 (v. 01494-78061) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Een ramlam met een zeer fraai zijaanzicht en zeer brede rugpartij. Fraai bespierd in de
achterhand met lichte tekenen van potentiële kaalheid op het kruis.
Nr. 19 00668-87550 (v. 04851-47913) van H. Bies
Een rastypisch lam met een normale ontwikkeling en verkerend in een schrale conditie.
Mocht tevens meer ribdiepte bezitten.
De heren Wieger Paulus en Mathijs Paulus mochten vanuit het publiek ditmaal de plaatsing
verrichten.
Plaatsing: 18, 16, 14, 15, 19, 13

Later zou blijken dat Jacob Worp nagenoeg dezelfde mening was toegedaan over de plaatsing.
Daar hij enkel de laatste 2 dieren omwisselde.
Plaatsing: 18, 16, 14, 15, 13, 19
In de derde en laatste rubriek ramlammeren werden de volgende rammen geshowd.
Nr. 20 B4797-00200 (v. 01810-01790) van B. Laan
Een vleestypische lam met een zeer brede rugpartij. Het kruis is hellend geplaatst, maar de
kop is onvoldoende blank.
Nr. 21 07178-96924 (v. 04078-02383) van P.D. Burggraaff
Een gewoon ramlam die in zijn vertoning op verschillende onderdelen te kort komt.
Nr. 22 06152-53493 (v. 06109-37777) van J. Crum
Een rastypisch ramlam met een mooi hellend kruisvorm die goed bewold is. Doet daarnaast
wat plat aan.
Nr. 23 04726-02337 (v. B4797-00175) van L.F. de Reuver
Een royaal ontwikkeld ramlam voor zijn leeftijd. Gesierd met een goede blanke kopvorm en
beste benen die ietwat meer hak mogen vertonen. De bespiering in de achterhand is normaal
aanwezig.
Nr. 24 04078-02842 (v. 04078-02584) van B. Laan
Een luxe lam dat normaal ontwikkeld is. De kruisvorm is breed maar stijl geplaatst. Mocht
tevens meer diepte vertonen.
Nr. 25 03558-26495 (v. 00228-05540) van H.C.A.M. Herijgers
Afwezig.
Deze laatste rubriek ramlammeren werd geplaatst door de heren Jos Peters en Edgar Paulus.
Plaatsing: 23, 20, 22, 24, 21
De heer Marten Mulder kwam nadien tot de volgende plaatsing.
Plaatsing: 23, 20, 24, 22, 21
Tijdens het kampioenschap keerden de drie door de hoofdjury hoogst geplaatste ramlammeren
in hun rubriek weer terug in de ring, behalve nummer 24, deze werd door de eigenaar
teruggetrokken. De publieksjury bestaande uit Jos Sprangers en Gerrit Crum kwamen tot de
volgende plaatsing.
Plaatsing: 18, 20, 23, 16, 7, 8, 14, 9
De spreekstalmeester had alle dieren in de ring behouden, zodat er ruimte kwam voor een
eventuele discussie. Een zeer goed initiatief, want de discussie kwam nadien rijkelijk op gang.
Er vonden dan ook verschillende verschuivingen plaats vanuit de publieksogen. De hoofdjury
bestaande uit de heren Jacob Worp en Marten Mulder lieten alle dieren, behalve de nummers
8, 18 en 23, de ring verlaten. Men beschreef de overgebleven dieren als 3 fraaie doch zeer
verschillende ramlammeren en kwam tot de volgende eindklassering.
Plaatsing: 18, 23, 8
Waarbij 01494-78150 (v. 01494-78061) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen geroemd werd
om zijn zeer mooie kruisvorm, brede rugpartij en fraaie rondingen in de rib. Ramlam 0472602337 (v. B4797-00175) van L.F. de Reuver moest in het eind genoegen nemen met een 2de
plaats wegens zijn minder fraaie achterhand, maar was 05615-22386 (v. 04210-17354) van
R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen de baas wegens het betere beenwerk.

De rubriek 1,5 jarige rammen bestond uit goed ontwikkelde en rastypische dieren die elkaar
weinig ontliepen.
Nr. 3 04233-90949 (v. 05425-08573) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Afwezig.
Nr. 4 06152-53470 (v. 05673-00460) van J. Crum
Een rastypische ram met een lange kruisvorm.
Nr. 5 04078-02740 (v. 04210-45895) van B. Laan
Wederom een rastypische ram met meer breedte over de rug dan zijn voorganger.
Er was een gelijke plaatsing door de publieksjury alsook door de heer Marten Mulder.
Plaatsing: 5, 4
Waarbij 04078-02740 (v. 04210-45895) van B. Laan omschreven werd als een zeer brede ram
in zijn rugpartij. In de voorhand mag de stand van de voorbenen zeker niet verder uit elkaar
geplaatst worden. Door de minder brede vertoning in de bovenbouw moest ram 06152-53470
(v. 05673-00460) van J. Crum het onderspit delven.

01494-78150 (v. 01494-78061)
R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen

04078-02740 (v. 04210-45895)
B. Laan

De rubriek oude rammen was net als de 1,5 jarige rammen zeer klein. Daarnaast waren de twee
tentoongestelde dieren zeer verschillend, waardoor persoonlijke smaak veelal de doorslag zal
geven al dan niet terecht.
Nr. 1 04078-02584 (v. 01494-42409) van B. Laan
Een zeer rastypische ram met een uitmuntende uitstraling in de kop. Dit gecombineerd met
een harde bevleesdheid in de achterhand. Echter de inhoud van het lichaam is als normaal te
beoordelen.
Nr. 2 04726-02235 (v. 04726-01767) van L.F. de Reuver
Een royaal ontwikkelde ram in zowel hoogte als lengte maten. Gecombineerd met een extra
ribdiepte. De voorhand is royaal gevuld en vertoond een fraaie upstanding. Het beenwerk
wordt goed gebruikt en is enigszins stijl geplaatst. De kop is normaal en functioneel
gevormd. De bespiering in de achterhand is licht gevuld.
Het publiek en de hoofdjury zaten in deze rubriek beduidend niet op één lijn. Het publiek koos
voor de rastypische uitstraling van ram 1 boven de inhoud van ram 2.
Plaatsing: 1, 2

Terwijl de hoofdjury van mening was de volgorde om te keren en de keuze te maken voor de
ram met de minste fouten i.p.v. de extremen.
Plaatsing: 2, 1
Waarbij 04726-02235 (v. 04726-01767) van L.F. de Reuver omschreven werd als een zeer
complete en royaal ontwikkelde ram met een fraai zijaanzicht. De in verschillende onderdelen
extremere ram 04078-02584 (v. 01494-42409) van B. Laan met minder inhoud werd dus als 2de
opgesteld.
De rubriek ooilammeren bestond uitgezonderd van één dier uit een uniforme groep lammeren.
Nr. 26 00708-00966 (v. 04091-96183) van B. Berends
Een best ontwikkeld ooilam met een fraaie belijning en dito bespiering. Beweegt zich voort
op best beenwerk.
Nr. 27 00668-87544 (v. 04851-47913) van H. Bies
Een breed gebouwd lam met een rastypische uitstraling. Echter komt macht te kort.
Nr. 28 00668-87546 (v. 04851-47913) van H. Bies
Een rassig lam met weinig fouten. Echter komt macht te kort.
Nr. 29 04233-84840 (v. 04210-98732) van R.H.M. Olde Veldhuis – Wetsteen
Een rassig lam met mooie hoogte/lengte verhouding. Op dit moment nog niet klaar voor de
strijd.
Nr. 30 00668-87578 (v. 04851-47913) van H. Bies
Een rastypisch lam met een losse vacht. Stoort daarnaast in de evenredigheid.
De rubriek ooilammeren werd geplaatst door de heer Ronald van Aken. Nadien nam de heer
Cees Commandeur het woord en gaf in duidelijke bewoordingen weer dat ooilam 00708-00966
van dermate hoger niveau was dan de andere ooilammeren. Waarbij zij eigenlijk op enige
afstand geplaatst moest worden van de overige dieren. Dit laatste werd ook visueel uitgevoerd.
Plaatsing: 27, 26, 29, 28, 30
De heer Cees Pauw kwam nadien tot de volgende plaatsing.
Plaatsing: 26, 28, 27, 29, 30
Waarbij 00708-00966 (v. 04091-96183) van B. Berends omschreven werd als een best
ontwikkeld lam met een passende rasuitstraling en dito bespiering. De andere ooilammeren
konden voornamelijk in ontwikkeling niet tippen aan het kopnummer.

04726-02235 (v. 04726-01767)
L.F. de Reuver

00708-00966 (v. 04091-96183)
B. Berends

Als afsluitend onderdeel werd de dagkampioen bepaald. Zoals eerder beschreven kan de
persoonlijke smaak ver van elkaar verwijderd zijn, zo ook nu. Het publiek koos als
dagkampioen het ramlam 01494-78150 (v. 01494-78061) van R.H.M. Olde Veldhuis –
Wetsteen met kort hierop gevolgd het ooilam.
De hoofdjury was een beduidend andere mening toegedaan. Zij maakten de oude ram 0472602235 (v. 04726-01767) van L.F. de Reuver dagkampioen. Opmerkelijk was dat vanuit het
publiek slechts één stem werd uitgebracht op de oude ram voor het dagkampioenschap.
Hierna was het tijd voor de overheerlijke boerenkool stamppot met een rijkelijke worst en jus.
Deze lieten de inzenders en bezoekers zich goed smaken. Alles was weer tot in de puntjes
verzorgd, waarvoor hulde en dank aan Sijke de Vries en Bertus Laan.

