
10e TES dag 2018 

(verslag M. van Aken, foto’s P. Piters) 

 

Zaterdag 20 januari werd voor de 10e keer de TES dag gehouden. Een mooie gelegenheid om van 

gedachten te wisselen over fokkerijaangelegenheden en de aanwezige dieren te bespreken. Het 

keuringsaspect heeft op deze informele dag niet de hoogste prioriteit. Voor €10 krijgt men een 

catalogus, een boerenkoolmaaltijd met rookworst en onbeperkt koffie en frisdrank, kortom 

ingrediënten voor een gezellige dag! 

De dag werd geopend door Hanneke Alblas met tragisch nieuws en een minuut stilte in verband met 

het overlijden van Anton Roos, de zoon van onze voorzitter Leon Roos.  

De opzet van deze dag was als volgt. 

Eerst werden enkele mensen uit het 

publiek gevraagd de dieren op 

volgorde te zetten en te bespreken, 

vervolgens werd een reactie gevraagd 

van de aanwezigen, waarna de jury de 

in hen ogen juiste volgorde bepaald. 

De jury bestond deze dag uit de heren 

Crum, Paulus en Thijs en het geheel 

werd door Henk Koopman “aan elkaar 

gepraat”. Het “publiek” was talrijk aanwezig, TES, TSNH en NTS fokkers uit België en Nederland 

konden hun mening geven en indien gewenst met elkaar hierover discuteren.  

De eerste rubriek ramlammeren (foto onder)  werd door de heren Blauw jr. en Berends geplaatst. 

2107-38815 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) werd kopnummer, gevolgd door 0668-02610 (e: Laan), 

4115-46996 (e: Oomes), 4078-2881(e: Laan), en 6333-92276 (e: hoeve Rijnoord). De jury kon zich 

vinden in de twee kopnummers, maar de nummer 5 werd naar de 3e plaats opgeschoven vanwege 

zijn betere type en harde bespiering. Met name door de matige voorbenen (in stand en/of in gang) 

van deze ramlammeren bleef er later niet één bij de “beste 5 ramlammeren”. 

 



De heren Brinke en Piters mochten de tweede rubriek (foto onder) plaatsen. Als kopnummer werd 

4233-71303 (e: Crum) geplaatst met 1590-19550 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) als tweede. Op de 

voet gevolg door 4233-71279 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen), 4078-2888 (e: Laan) en 0668-2613 (e: 

Bies). De Jury kon zich vinden in de plaatsing van deze sterke rubriek en liet de volgorde 

onveranderd. De eerste drie geplaatsten bleven later ook onder de “beste 5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de derde rubriek (foto onder) was het de beurt aan de heren Oomes en Alblas om de volgorde te 

bepalen. 4210-36457 (e: Laan) was uitgesproken kopnummer, gevolgd door 1907-30187 (e: hoeve 

Rijnoord), 3993-36478 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) en 0668-2638 (e: Bies). De jury kon zich 

verenigen met het kopnummer, maar het nummer 2 geplaatste ramlam verhuisde naar de laatste 

plaats vanwege zijn matige kop en type en de ontbrekende breedte in de bovenbouw. De uiteindelijk 

1e en 2e  geplaatste ramlammeren bereikten ook de “laatste 5”       

 

 



Bij de laatste 5 ramlammeren (foto onder) werd de volgorde door de jury als volgt vastgesteld.  

1e  4233-

71303(foto)  

(e: Crum)  Dit 

ramlam heeft een 

mooie uitstaling 

en een fraaie kop. 

Hij is mooi 

evenredig met een 

passende 

bespiering, met 

een bemerking op 

de stand van de 

voorbenen. Later 

werd dit ramlam 

door het publiek 

als dagwinnaar 

uitgeroepen. 

2e  4210-36457 (e: Laan) Een ramlam met een mooie bespiering over zijn hele lichaam, correct op de 

benen en mooi evenredig. Ook heeft hij een zeer fraaie vacht, maar kan in de uitstraling niet 

concurreren met de eerst geplaatste. 

3e  4233-71279 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) Dit ramlam heeft een fraaie lengte, een sprekende kop 

en een goede bespiering. Het ramlam heeft een mooie houding en gaat correct over de benen 

4e   1590-19550 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) Misschien wel het ramlam met het beste lichaam, maar 

in dit gezelschap wat minder rasuitstraling dan zijn 4 concurrenten. Met name de uitstraling in de kop 

ontbreekt wat. 

5e   3993-36478 (e; Olde Veldhuis-Wetsteen) Ook dit ramlam heeft een fraai type, is misschien wat 

plat in zijn ribben en ook wat grof in zijn benen, maar imponeert wel in zijaanzicht. Zijn kop kon 

misschien wat mannelijker. 

 

 



Dit keer ook 4 ooilammeren (foto onder) waar  

Dhr. Westendorp zijn oog over mocht laten gaan. 

Hij plaatste ooilam 6152-53513 (foto) (e: Crum) op 

de eerste plaats. Een luxe lam met een mooie 

lengte. Op de tweede plaats 6473-72322 (e: hoeve 

Rijnoord) een lam met een mooi type en lange 

middenhand, op de derde plaats 0708-1000 (e: 

Berends) een goed bespierd typisch lam, gevolgd 

door 0708-0981 (e: Berends) ook een typisch lam, 

maar wat kort in de middenhand. De jury wisselde 

de 2e en 3e geplaatste lammeren van positie.  

 

Bij de oudere rammen waren slechts 2 deelnemers ingeschreven. De familie Laan had daarom de 

oude ram 4078-2584 (buiten mededinging) toegevoegd om toch enige discussie te krijgen. Deze 3 

dieren werden door Edgar Paulus en Dhr. Winters op volgorde gezet. Als eerste geplaatst werd de 

toegevoegde ram 4078-2584 (e: Laan) geplaatst. Een ram met een zeer fraaie kop, goed van type en 

bespiering, maar het ontbreekt hem aan ontwikkeling. Op de tweede plaats ram 3996-71395 (e: 

hoeve Rijnoord). Deze ram (kampioen oude rammen Nationale NTS show 2017) is wat hoogtemaat 

en lengte betreft best ontwikkeld, maar het ontbreekt deze ram aan diepte in de eerste ribben en ook 

aan breedte in de borst en bovenbouw, zijn kruisvorm is wel goed. De kop is gewoon en dat komt 

zijn uitstraling niet ten 

goede. Als derde geplaatst 

werd ram 4078-2719 (e: 

Laan). Deze ram heeft wel 

een beste kop, maar hij is 

te klein, ook is hij kort in 

de middenhand en wat 

vierkant in zijn kruisvorm. 

Desondanks heeft deze 

ram wel meer rasuitstraling 

dan de tweede geplaatste. 

De Jury liet deze plaatsing 

ongemoeid.  



Bij de 1,5 jarige rammen was de inschrijving met 4 rammen ook niet groot, maar het leverde wel de 

nodige discussie op. De heren Sprangers en Oomes plaatsten 6473-72295 (foto)(e: Berends) op kop. 

Een evenredige ram met een goede kop met een goede bespiering in voor- midden- en achterhand.  

4078-2802 (e: Laan) werd op de tweede plaats gezet, een ram met een goede kop, een goede 

bespierde achterhand maar wat minder evenredig door de mindere schouderbespiering. Als derde 

geplaatst ram 6152-53494 (e: Crum) Deze ram heeft een mooie houding en een fraaie kop, maar het 

ontbreekt deze ram wat aan breedte, met name in de borst. Dat komt ook de evenredigheid niet ten 

goede. Als vierde werd ram 4233-84752 (e: hoeve Rijnoord) geplaatst. Deze ram is wel evenredig, 

maar mist de inhoud. De uitleg van Dhr. Sprangers op volgorde van de plaatsing was helder, de 

combinatie van evenredigheid en bespiering had bij hem de doorslag gegeven in de volgorde van de 

eerste drie rammen. Met 

name over de 

aanwezigheid/ontbreken 

van bespiering ging Dhr. 

Brinke in discussie, hij 

was een andere mening 

toegedaan. Dhr. 

Sprangers liet zich echter 

niet van zijn stuk 

brengen en gaf duidelijk 

aan, door het “voelen” 

van de voor- midden- en 

achterhand bespiering, 

dat zijn conclusie de 

juiste was. Dhr. Brinke 

legde zich daarbij neer.  

 

Dat met name de plaatsing van de eerste drie rammen aan “smaak” onderhevig was bleek uit het feit 

dat ook de twee jury leden Paulus en Thijs elkaar niet konden vinden. Dhr. Paulus veranderde de 

volgorde door de tweede en derde geplaatste rammen te verwisselen en Dhr. Thijs wisselde de eerst 

geplaatste naar de derde positie en de op de derde positie geplaatste ram naar de koppositie. 

Uiteindelijk gaf arbiter Mulder de doorslag en werd de plaatsing als volgt 1e  6473-72295 (e: 

Berends)  2e  6152-53494 (e: Crum)  3e  4078-2802 (e: Laan) en 4e 4233-84752 (e: hoeve Rijnoord).  

 

 

 

 

 

 

  



Met name aan de laatste rubriek kon je zien dat “smaakverschillen” soms de doorslag kunnen geven 

in de plaatsing in rubrieken of zelfs in kampioenschappen. Het is maar net welk jurylid je treft! 

Op deze dag werden ook de aandenken aan de “Toppers van 2017” uitgereikt. De volgende rammen 

vielen in de prijzen. 

Wegens het behalen van de A-status 

NL04210-98732    Balk: 93-90-89-91-92-87-90  en AV 91  

Fokker : J.C. Hin Agro, Eigenaar : J.C. Hin Agro 

NL06473-72471    Balk: 91-95-91-89-90-85-87 en AV 90 

Fokker: B. Wassink,  Eigenaren: B. Wassink en Mts. M.H.M.+ R.B.M. van Aken  

Wegens het behalen van het VP - predikaat 

NL06473-72295    Balk: 90-88-89-89-89-87-87 en AV 89  

Fokker : B. Wassink, Eigenaar : B. Berends 

NL01755-86518     Balk: 87-88-88-87-88-87-88 en AV88  

Fokker : G.F.M. zum Grotenhoff, Eigenaren : Gebroeders Paulus 

 

Na het afsluiten van het bespreekgedeelte was een ieder toe aan de boerenkoolmaaltijd en kon men 

napraten over de waardevolle en leerzame dag. 

Voor de organisatie van een dergelijke dag zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Een bijzonder woord van 

dank aan deze vrijwilligers en aan Bertus en Sijke voor de uitstekende verzorging.  

 

 

 

 

 


