
Zevende TES-fokdag in België 

Uitmuntende kwaliteit bij lammeren en volwassen dieren. 

Reeds voor de derde maal organiseerde TES-België zijn jaarlijkse keuring in de Hall Manifagri 

te Wavre.  Met 14 deelnemende TES-leden of –begunstigers telden we er één minder dan vorig 

jaar.  Echter met 165 effectief aanwezige dieren werd het aanwezigheidsrecord vlot gehaald.  

Nadat nationaal TES-voorzitter Leon Roos de deelnemers en toeschouwers verwelkomd had, 

kon de keuring uit de startblokken schieten.  

Traditioneel gebeurt dit in de ring met de rubriek individuele ramlammeren.  In de eerste reeks 

kreeg het jurytriumviraat Anholts, Laan en Mulder 6 perfect opgepoetste exemplaren onder 

ogen.   Na wat wikken en wegen werden op de eerste en derde plaats twee halfbroers  van 

Christoph Jacobs geplaatst.  Tussen hen stond Maarten Vantilt met zijn ramlam B1082-0165. 

 

v.l.n.r. B4797-0210 Jacobs ( 1

ste

 ) , B1082-0165 Vantilt ( 2

de

 ) en B4797-0215 Jacobs ( 3

de

 ) 

De tweede reeks vertoonde meer uniformiteit en liet enkele prachtexemplaren op gebied van 

rastype zien.  Zo kwam op kop een volgens het jurydrietal ‘een best en zeer typisch ramlam’.  

Het ging om B4797-0217 van Christoph Jacobs.  Plaats twee werd weggekaapt door B4796-0695 

van fokker Stijn Thijs.  Hij is er samen met Maarten Vantilt eigenaar van.  Dit ramlam is een 

zoon van de inmiddels reeds achtjarige en in TES-middens wereldberoemde ram 01474-0500.  

De derde podiumplaats werd ingenomen door Maarten Vantilt met het door  Depelseneer gefokte 

ramlam B4140-0340.  Zonder twijfel zijn ook de ramlammeren op de plaatsen vier tot en met zes 

van respectievelijk Gebroeders Goossens, Christoph Jacobs en Maurice Bogaerts meer dan het 

vermelden waard. 



 

v.l.n.r. B4797-0217 Jacobs (1

ste

), B4796-0695 Comb. Thijs-Vantilt ( 2

de

 ) en B4140-0340 Vantilt  ( 3

de

 ) 

De volgende rubriek aan de beurt waren de individuele oudere ooien. In deze zeskoppige rubriek 

stonden prachtdieren die variëerden in leeftijd van twee tot vijf jaar. Op de eerste twee plaatsen 

kwamen ooien van Christoph Jacobs te staan.  Namelijk de 4-jarige 04726-02169 uit de fokkerij van 

de Reuver en de eigengefokte, 3-jarige ooi B4797-0121.  Brons was het deel voor de eerder in 

royale conditie ooi 04210-56272 uit de fokkerij van Hin en in eigendom van Maarten Vantilt.  De 

overige plaatsen werden toegekend aan 04726-02145 van Jacobs, B4796-0378 van Jente Spooren 

en B4799-0060 van Maurice Bogaerts. 

 

v.l.n.r. B4799-0060 Bogaerts (6

de

), B4796-0378 Spooren (5

de

), 04726-02145 Jacobs (4

de

), 04210-56272 

Vantilt (3

de

), B4797-0121 Jacobs (2

de

) en 04726-02169 Jacobs (1

ste

)  

In rubriek 5 traden 7 ongezoogde anderhalfjarige ooien in de arena.  Op de eerste twee plaatsen 

stonden royale dieren met veel vleesopdruk van de familie Depelseneer.  Zij werden geboren op 

Texel bij Cees Kikkert.  Met meer type doch minder ontwikkeling en conditie stond ooi  

B4797-0196 van Jacobs te pronken op de derde plaats. 



 

Op de eerste drie plaatsen v.l.n.r. 04030-26332 (1

ste

) en 04030-26343 (2

de

) Depelseneer,  

B4797-0196 (3

de

) Jacobs 

De laatste ringrubriek die vóór de middagpauze aan het jurycorps voorgesteld werd was deze van de 

enkeltal ooilammeren. 

In deze reeks bezetten Cedric en Maxim Goossens de eerste en de derde plaats met respectievelijk 

B1393-0071 en B1393-0076.  Hun neef Jente Spooren kon zich met zijn zeer typisch ooilam 

B1396-0034 vlotjes tussen beide broers plaatsen.  De reeks oogde wat onregelmatig maar toch kan 

vermeld worden dat de kwaliteit van de meeste dieren opperbest was. 

 

v.l.n.r. B1393-0071 Goossens (1

ste

), B1396-0034 Spooren (2

de

) en B1393-0076 Goossens (3

de

) 

Intussen waren juryleden Richard Olde Veldhuis, Arend-Jan Westendorp en Louis de Reuver aan de 

slag in de hokrubrieken. 



De eerste rubriek met tweetal ramlammeren vonden ze een goede rubriek doch wat wisselend van 

type en ontwikkeling.  Hok 56 van Johan Dossche won de rubriek voor hok 52B van de familie 

Depelseneer en hok 54 van Christoph Jacobs. 

 

Winnaar rubriek 7a : B4798-0777 en B4798-0794 van Johan Dossche 

 

In de tweede rubriek stond er geen maat op het uitmuntende kopnummer van hok 60 van Jacobs.  

Dit tweetal sleepte ook de titel van ‘beste hok’ in de wacht.  Tweede en derde in deze rubriek 

werden hok 58 van Fons Thys en hok 59 van Jente Spooren. 



 

Winnaar rubriek 7b : B4797-0218 en B4797-0249 van Christoph Jacobs. 

In de rubriek tweetal ongezoogde anderhalfjarige ooien werd een nek-aan-nekrace uitgevochten 

door hokken 63C van familie Werbrouck en 66 van Fons Thys.  Het was tenslotte de familie 

Werbrouck die met hun sterke dieren aan het langste eind trokken. 

 

Winnaar rubriek 8 : B4212-1354 en B4212-1273 van de familie Werbrouck 



In de volgende rubriek drietal ongezoogde anderhalfjarige ooien deed de familie Werbrouck hun kunstje 

nogmaals over.  In deze rubriek ging voor hen het meeste bedreiging uit van hok 70 van Marc en Jonas 

Depelseneer.  Beide hokken werden door de juryleden dan ook terecht omschreven als ‘beste kopnummers’. 

 

Winnaar rubriek 9 : B4212-1286, B4212-1304 en B4212-1270 van de familie Werbrouck 

Rubriek 10 bestond uit 2 reeksen drietal ooilammeren.  In de eerste reeks vond het jurytrio hok 80 

van Fons Thys een uiterst mooi en perfect bij elkaar passend drietal dat hiervoor dan ook de eerste 

plaats verdiende.  In de andere reeks viel de glorie van de eerste plaats te beurt aan Cedric en 

Maxim Goossens met hun hok 82.  De titel van “beste hok ooilammeren” werd verdiend 

gewonnen door het drietal van Fons Thys voor de grotere uniformiteit. 

 

Beste hok ooilammeren : Fons Thys met B1133-0564, B1133-0582 en B1133-0572 

 

 

 



De stelletjesrubriek (oude ooi met 2 of meer lammeren) was deze editie nogal aan de kleine kant : 

slechts 4 inschrijvingen. Daarom een warme oproep aan de deelnemende fokkers om in 2018 deze 

uiterst mooie en eerlijke rubriek wat meer te bevolken.  De eerste 3 plaatsen werden weggekaapt 

door ooien met lammeren van Johan Dossche.  Ooi B4082-0494 met haar ooilammeren  

B4798-0770 en B4798-0772 legden beslag op de eerste plaats.  De vader van de lammeren is 

01524-80375 (fokker Nijland). 

 

Rubriek 11 ‘ooi met lammeren’ : beste stel B4082-0494 met ooilammeren B4798-0770 en B4798-0772 

van Johan Dossche. 

De rubriek “viertal oude ooien” is traditioneel een parel aan de kroon van de TES-keuring.  Zo ook 

deze jaargang met 3 viertallen : 2 van Jacobs en één van Vantilt.  In hok 92 werden 4 eigengefokte 

ooien van Jacobs met een leeftijd variërend tussen 3 en 4 jaar en waarvan het TES-type afdroop 

onder het goedkeurend oog van het talrijke publiek met graagte naar de eerste plaats verwezen.   

Ook de tweede plaats was voor Christoph’s ooien weggelegd.  Het hok van Maarten Vantilt met 

onder andere de kampioene van vorig jaar had ook zeer mooie dieren aan boord maar had minder 

uniformiteit om de andere twee te bedreigen. 



 

Rubriek 12 ‘viertal oude ooien’ : Christoph Jacobs met B4797-0071, B4797-0077, B4797-0106 en 

B4797-0115 

De  rubriek “afstammingsgroep van vijf lammeren van 1 vader” was een kolfje naar de hand van 

de Goossens-brothers.  De TES-youngsters haalden het met een zeer typisch vijftal van de 

achtjarige de Reuver-ram 4726-01869.  Jammer dat één ooilam wat stoorde in de voorhand.  De 

groep van de familie Depelseneer van ram 01755-86519 (fokker zum Grotenhoff) legde beslag op 

de tweede plaats net vóór Johan Dossche met zijn kwintet uit 05069-80981 (fokker Misdorp). 

 

Beste afstammingsgroep :  vijf lammeren van 1 vader van Gebr. Goossens van ram 04796-01869 



 

Na de welgekomen middagpauze werd overgegaan tot de kampioenschapsaanduidingen. 

Bij de “oude rammen” kwamen slechts 5 rammen in de arena en kon men gelijk aanvangen met 

het “bordjeskeuren”.  Ram 05069-80981 kon met 49 punten het kampioenschap nog moeilijk 

mislopen.  Deze fors uit de kluiten gewassen driejarige ram van fokker Misdorp en in eigendom van 

Johan Dossche valt vooral op door zijn uitzonderlijk mooi gevormde kop. 

Voor de titel van reserve-kampioen kwam ram 04726-02282 (fokkerde Reuver) van Christoph 

Jacobs net één luttel puntje te kort en moest hierdoor de duimen leggen voor de langgerekte, 

driejarige ram B4796-0515 van de combinatie Stijn Thijs en Ben Thys waarvan eerstgenoemde de 

fokker is. 

 

Kampioenram 05069-80981 van Johan Dossche (fokker A.G.M. Misdorp) 



Bij de éénjarige rammen werden het volgende vijftal aan de al dan niet goedkeurende blikken van 

het jurykwintet onderworpen : 

• Nr.8  B4212-1277 van fokker/eigenaar familie Werbrouck 

• Nr.9  B4062-1544 van fokker/eigenaar Gilbert Dossche 

• Nr.11 B4797-0177 van fokker Jacobs en eigenaar Maarten Vantilt 

• Nr.13 03993-82760 van fokker Hin en eigenaar Fons Thys 

• Nr. 14  04726-02346 van fokker de Reuver en eigenaars Comb. Jacobs en Stals 

Dat dertien niet altijd een ongeluksgetal is, bewees de ram van Fons Thys. Deze modern ogende 

ram die een goede ontwikkeling met een degelijk type combineert werd door 3 van de 5 juryleden 

de eerste plaats toevertrouwd door middel van 12 punten.  Het kampioenschap kon hem 

nauwelijks ontsnappen.  Ram 04726-02346 van Jacobs/Stals kwam nog aardig in de buurt omdat 

de twee overige juryleden hem prefereerden.  Hij strandde op 5 punten en moest zich tevreden 

stellen met het reservekampioenschap. 

 

Jeugdkampioenram 03993-82760 van Fons Thys (fokker J.C. Hin) 

 



Het stond in de sterren geschreven dat Christoph Jacobs een gooi zou doen naar het 

kampioenschap bij de oude ooien.  Na de traditionele eliminatie tot de 5 beste ooien bleek 

immers dat er niet minder dan 4 uit de Vollezeelse stal kwamen.  Te weten : 

• B4797-0071    4 jaar 

• B4797-0121    3 jaar 

• B4797-0106    3 jaar 

• 04726-02169   4 jaar 

• 04210-56272   4 jaar eigenaar Maarten Vantilt 

Zijn eigengefokte ooi B4797-0106 werd bijna unaniem (56 punten) verkozen tot kampioene.  Ooi 

04726-02169 was een welverdiende reserve-kampioene. 

 

Links kampioene B4797-0106 en rechts reservekampioene 04726-02169 van Nick en Christoph 

Jacobs 

Al bijna even traditioneel is geweten dat vader Marc en zoon Jonas een patent hebben op de 

kampioenschappen bij de  anderhalfjarige ooien. 

Na de eliminatieronde bleken nog 3 van hun anderhalfjarigen in de ring te lopen : B4140-0309, 

B4140-0312 en  B4140-0330.  Ze waren vergezeld van B1133-0517 van Fons Thys en  

B4212-1270 van de familie Werbrouck. 

Ooi B4140-0330 bleek, niettegenstaande van de juryleden zowel twaalf als slechts één punt 

ontvangen te hebben, genoeg punten verzameld te hebben om de kampioenschapstitel op haar 

nummer te schrijven.  Na B4140-0255 in 2015 en B4140-0291 in 2016 is zij de derde 

anderhalfjarige van deze fokkers die een beker mee naar huis krijgt. 



 

Links reservekampioene 1 ½ jarige ooien B1133-0517 Fons Thys / rechts kampioene B4140-0330 

Depelseneer 

Niet minder dan 25 ooilammeren werden in de ring toegelaten om er de vijf toppers uit te filteren.  

Dat dit een hele klus voor de 3 arme juryleden geweest is, hoeft geen betoog.  Na een kwartiertje 

bleven volgende dieren en hun baasjes over, hunkerend naar hun welverdiende beker: 

• B1393-0071 van gebroeders Goossens 

• B1393-0075 van gebroeders Goossens 

• B4140-0370 van Marc en Jonas Depelseneer 

• B1133-0569 van Fons Thys 

• B1133-0582 van Fons Thys 

Met drie punten minder werd ooi B1133-0517 verdiend reservekampioene. 

5 beste ooilammeren v.l.n.r. B4140-0370 van Depelseneer, B1393-0071 en 0075 van Goossens, 

B1133-0582 en 0569 van Fons Thys 

 



 

Bij de uitverkiezing van de beste ramlammeren waren er slechts 3 bekers te verdienen.  Na een 

tiental minuten bleken hiervoor nog 5 rammen in aanmerking te komen.  Omdat de drie juryleden 

het zeer moeilijk hadden om nog verder te elimineren werd aan elk van hen gevraagd om hun 

persoonlijke favoriet aan te duiden.  Gelukkig kozen ze allen een ander dier en werd de zaak 

vooralsnog geklaard en bleven volgende 3 gelukkige dieren over :  

• B4797-0249 van Christoph Jacobs 

• B4797-0217 van Christoph Jacobs 

• B1082-0165 van Maarten Vantilt 

 

 

3 beste ramlammeren v.l.n.r. B4797-0249 en B4797-0217 van Jacobs en B1082-0165 van Vantilt 

  



Voor de traditionele afsluiter, de verkiezing van de dagkampioene werd aan iedere deelnemende 

fokker gevraagd om hun favoriete dier  naar de ring af te vaardigen.  Voor sommige deelnemers 

zal dit een moeilijke keuze geweest zijn.  De zes juryleden schaarden zich unaniem achter de 

kampioenenooi (B4797-0106) van Jacobs. 

 

Dagkampioene B4797-0106 met het voltallige jurycorps …. 



 

… en op de familiefoto 

Met de verkiezing van de dagkampioen(e) zit de geslaagde TES-keuring anno 2017 er weeral op 

en kijken we halsreikend uit naar de 8

ste

 editie.  Niet echter zonder eerst de inzenders, de juryleden 

en het talrijk opgekomen (vooral Nederlandse) publiek te bedanken voor hun steun in onze rug.  

Ook zonder de steun van de medewerkers voor en achter de schermen (ringsecretarissen, 

catalogussamensteller, dames van het secretariaat, hokjesbouwers, mensen achter de bar, 

fotografe, broodjessmeerders, …) redden we het niet.  Daarom een welgemeende dankjewel en 

hopelijk mogen we volgend jaar wederom een beroep doen op jullie deskundige medewerking. 
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