
Achtste TES-fokdag in België 

Anderhalfjarige ooien imponeren in deze editie. 

Traditiegetrouw organiseerde de Belgische Prijskampwerkgroep midden juli intussen reeds de 

achtste TES-fokdag.  “Place to be” was ook dit jaar de Manifagri Hall te Wavre.  Niet minder 

dan 15 TES-leden of –begunstigers showden er hun topdieren. Het vorige jaar behaalde 

aanwezigheidsrecord van 165 dieren werd dit jaar niet overtroffen. 

Iets na tienen werd de eerste rubriek individuele ramlammeren in de ring gelaten en aan de 

alziende arendsogen van  juryleden Bertus Laan en Marten Mulder toevertrouwd. 

Op kop van deze zeer goede rubriek kwam het luxe ramlam B4797-0305 van Christoph 

Jacobs, een kleine bemerking op de vacht ten spijt. De tweede plek werd toegekend aan 

B4140-0410 van fokker-eigenaars Marc en Jonas Depelseneer.  Dit ramlam werd omschreven 

als goed ontwikkeld met uitstekende vleeskwaliteiten maar iets minder in de kop. De derde 

plaats was voor een goed typisch ramlam dat wat meer ontwikkeling kon hebben. Het ramlam 

B1133-0597 werd gefokt door Fons Thys en heeft Laurent Vanhamme als eigenaar. 

 

v.l.n.r. B4797-0305 Jacobs (1ste), B4140-0410 Depelseneer (2de) en B1133-00597 Vanhamme (3de) 

In de tweede rubriek, die door de heren juryleden als de beste rubriek omschreven werd, werd 

ramlam B1096-0470 van fokker/eigenaar Jaak Stals zonder enige twijfel naar de eerste plaats 

verwezen. Het ramlam heeft veel uitstraling, de gepaste ontwikkeling en vleesopdruk en kon 

door de juryleden op geen foutje betrapt worden. Ramlam B4797-0300 van Jacobs kwam nog 

aardig in de buurt maar moest het door een iets mindere binnendijbespiering afleggen voor de 

eerste plaats. B1082-0210 van Maarten Vantilt eigende zich de derde plaats toe. Genoeg luxe 

maar een mindere ontwikkeling deden hem de das om om de voorgangers te bedreigen. 

Vermelden we nog dat de andere rammen uit de reeks van Hugo Reekmans, ouderdomsdeken 

Emiel Vanhamme, Dirk Vanspauwen-Reekmans, familie Depelseneer en nogmaals Hugo 

Reekmans zeer behoorlijke dieren waren. 



 

v.l.n.r. B1096-0470 Stals (1ste), B4797-0300 Jacobs (2de) en B1082-0210 Vantilt (3de) 

Vervolgd werd door de eerste rubriek ooilammeren individueel. Acht ooilammeren werden 

in de ring losgelaten en één voor één op hun respectievelijke plaats gezet.  Het spreekwoord 

“de laatsten zullen de eersten zijn” werd hier perfect uitgevoerd. Zodoende werd ooilam 

B1384-0052 van Dirk en Sara Vanspauwen-Reekmans als laatste op de eerste plek geplaatst. 

Van de jruyleden kreeg ze het volgende rapport mee : “goed ontwikkeld ooilam met beste 

kop”. Jente Spooren zag zijn ooilam B1396-0058 naar de tweede plaats verwezen worden. Zij 

moest het in bespiering afleggen tegen nummer één.  De derde podiumplaats werd toegekend 

aan het ooilam B1393-0128 van de gebroeders Goossens : een zeer luxe ooilam dat meer 

ontwikkeld mocht zijn. 

 

v.l.n.r. B1384-0052 Vanspauwen-Reekmans (1ste), B1396-0058 Spooren (2de) en B-1393-0128 

Goossens (3de) 

De tweede rubriek werk door de jury omschreven als een zeer goede rubriek. Een “beste 

kopnummer” voerde ze aan;  Het gaat om B4140-0393 uit een drieling van de familie 

Depelseneer.  Jente Spooren heeft dit jaar goede ooilammeren gefokt.  Na zijn tweede plaats 

in de vorige rubriek voegt hij in deze rubriek er nog een tweede en derde plaats aan toe met de 

nestzusjes B1396-0043 en B1396-0042. De eerstgenoemde moest eigenlijk weinig onderdoen 

aan haar voorgangster.  B1396-0042 is een zeer rastypisch ooilam dat echter door haar iets 

mindere binnenbespiering hierdoor slechts de derde plaats kon versieren. De ooilammeren 

van Christoph Jacobs, Vanspauwen-Reekmans en Maarten Vantilt legden beslag op de 

respectievelijke plaatsen vier, vijf en zes. 



 

v.l.n.r. B4140-0393 Depelseneer (1ste), B1393-0043 (2de) en B1393-0042 (3de) Spooren. 

Een welverdiende “proficiat” is hier op zijn plaats voor de fokkers die hun lammeren op de 

keuring lieten zien.  Door de aanhoudende droogte en het bijhorende grasgebrek kwamen niet 

alle dieren in optimale (keurings)conditie aan de start.  Dit werd echter ruimschoots 

gecompenseerd door de tentoongespreide luxe en adel van de meesten onder hen. 

Een kleine rubriek met ongezoogde anderhalfjarige ooien kwam vervolgens aan de beurt. 

Alhoewel er slechts 4 dieren aanwezig waren, kunnen we stellen dat ze van uiterst goede 

kwaliteit waren. 

Op de eerste twee plaatsen kwamen 1 ½-jarige ooien te staan van Christoph en Nick Jacobs. 

Vooraan stond de zeer luxe ooi B4797-0216.  Zij werd gevolgd door ooi B4797-0233, een 

sterke ooi die de adel van haar voorgangster niet kon evenaren.  Op de dieren van Maxim en 

Cedric Goossens viel weinig af te dingen.  Ooi B1393-0074 werd derde. De vierde plaats was 

voor 00586-44102, een langgerekte ooi met mooi hellend kruis maar die enigszins bestraft 

werd voor kaalheid op de buik. 

 

v.l.n.r. B4797-0216 (1ste) en B4797-0233 (2de) Jacobs en B1393-0074 (3de) en 00586-44102 (4de) 

Gebroeders Goossens 

 



Rubriek 4, deze van de oude ooien was met 4 dieren ook eerder karig bevolkt. 

Het kwartet werd aangevoerd door B1396-0006, een eigengefokte vierjarige ooi van Jente 

Spooren.  Volgens de jury een beste ooi met iets blauw in de kop. Zij ging de vijfjarige ooi 

B4797-0106 van Christoph Jacobs vooraf. De kenners zullen zich deze adellijke dame 

herinneren als de dagkampioene van de editie 2017. De derde podiumplaats was voorzien 

voor de vijfjarige ooi B4061-0355 van Gerard Dossche. De jury vond haar in een iets te 

royale conditie. De vierde plaats werd ingenomen door de vierjarige ooi B1082-0094 van 

Maarten Vantilt. Ze is gesierd met een mooie, blanke kop en met een superbespiering.  Haar 

halsaansluiting kon echter beter en ze mocht een duim groter zijn. 

 v.l.n.r. B1396-0006 (1ste) Spooren, B4797-0106 (2de) Jacobs, B4061-0355 (3de) G.Dossche en 

B1082-0094 (4de) Vantilt 

Terwijl Bert Laan en Marten Mulder in de voormiddag zich van hun taak kweten in de grote 

ring was het een drukte van jewelste voor de andere 4 juryleden die zich door de keuring van 

de hokrubrieken worstelden. 

 

v.l.n.r. Louis De Reuver, Marten Mulder, Bertus Laan, Jaap Hin, Richard Olde-Veldhuis en 

Wim Anholts 

Een overzicht van de hokrubrieken leert ons het volgende : de rubriek tweetal ramlammeren 

vond de jury nogal wisselend. Rubrieksbesten werden rammen 4140-0388 en 0405 van vader 

en zoon Depelseneer uit hok 60.  Hun luxueuze uitstraling haalde het van hok 62 van Gerard 



Dossche. De jury liet nog aantekenen dat “er helaas wat beengebreken vastgesteld werden in 

een paar hokken”. 

 

Beste Hok “tweetal ramlammeren” : 4140-0388 en 4140-0305 van Marc en Jonas Depelseneer 

In de rubriek drietal ooilammeren stond dan weer geen maat op de hokken 72 en 77 van de 

familie Depelseneer. Het ooilammerentrio uit hok 77 4140-0380, 4140-0390 en 4140-0399 

haalden het van hun stalgenotes 4140-0376, 4140-0377 en 4140-0378 uit hok 72. Beiden 

voorwaar uitstekende kopnummers waarvan alle 6 ooilammeren aangestipt werden voor de 

kampioenschapskeuring in de namiddag. De jury vond dat er in de hokken van respectievelijk 

Jacobs, Gerard Dossche, Emiel Vanhamme en Vantilt ook nog dieren zaten met veel luxe 

uitstraling. 

 

Beste Hok “drietal ooilammeren” : 4140-0380, 4140-0390 en 4140-0399 van familie Depelseneer 



De volgende rubriek aan de beurt was deze van de tweetallen 1 ½-jarige ongezoogde ooien. 

Het juryduo Anholts en Olde Veldhuis vond deze rubriek misschien wel de beste van de 

keuring. Met 4 hokken uit 6 van de gebroeders Dossche was er 66 % kans dat één van hen 

met de hoofdprijs in deze rubriek zou gaan lopen.  De eer viel te beurt aan Gilbert Dossche.  

Ooien 4062-1723 en 4062-1746 uit hok 69 haalden het nipt van hun stalgenoten 4062-1702 en 

4062-1705 uit hok 67. Alle vier werden bedacht met een stipje tussen de oren wat hen een 

ticket voor de namiddagvertoning opleverde. Graag vermelden we nog dat alle ouders van 

deze 4 dieren van Gilbert Dossche ook op zijn bedrijf geboren zijn. 

 

Beste hok “tweetal 1 ½-jarige ongezoogde ooien” 4062-1723 en 4062-1746 van Gilbert Dossche 

Het zag er naar uit dat Gilbert Dossche ook in de rubriek drietallen 1 ½-jarige ongezoogde 

ooien zou zegevieren maar hier moest hij echter de duimen leggen voor het drietal van Jaak 

Stals. Hij haalde het met drie ooien uit de fokkerij van Louis De Reuver. Ooien 04726-02419, 

04726-02398 en 04726-02411 hokten in hok 82. 



 

Beste Hok “drietal 1 ½-jarige ongezoogde ooien” 04726-02419, 04726-02398 en 0426-02411 van 

Jaak Stals. 

Twee fokkers namen samen ook deel met 4 inzendingen aan de rubriek 1 ½-jarige gezoogde 

ooi met lam. Het werd niet de beste showrubriek maar het blijft de moeite waard om deze 

rubriek verder te promoten. Ooi 1082-0151 van fokker Vantilt kaapte samen met haar ooilam 

1082-0202 de eerste plaats weg. Ooi 1393-0069 van de gebroeders Goossens werd samen met 

haar ooilam 1393-0133 verdienstelijk tweede. Op de derde en vierde plaats kwamen stelletjes 

terecht van Maarten en Yasmine Vantilt. 

 

 

Beste Hok “1 ½-jarige gezoogde ooi met lam” : 1082-0151 met ooilam 1082-0202 van Vantilt 

De rubriek viertal oude ooien had in deze editie slechts 2 deelnemende kwartetten. Maar dat 

er genoeg kwaliteit in deze hokken schuilden is voldoende te verklaren door het feit dat  alle 

acht ooien minstens 90 voor Algemeen Voorkomen scoorden. Cedric en Maxim  Goossens 



legden beslag op de eerste plaats met 3 ooien uit de fokkerij van Fons Thys en een 5-jarige 

ooi uit Stal Boterdiep (Blok). Christoph Jacobs had vier 5-jarige ooien in zijn hok dat op de 

tweede plaats strandde. Twee kwamen uit zijn eigen fokkerij en twee zagen het levenslicht in 

Boven-Leeuwen bij Louis De Reuver. 

 

Beste Hok “viertal oude ooien” : 1133-0489, 1133-0501, 1133-0517 en 00586-81609 van 

gebroeders Goossens 

De laatste voormiddagrubriek was de afstammingsgroep met 5 lammeren van dezelfde 

vader. De familie Depelseneer was er als de kippen bij om met 5 zeer uniforme ooilammeren 

van de Schothorstram 04605-93041 de bijbehorende beker in de wacht te slepen;  Enig 

minpuntje : er mocht, ons inziens, een ramlam in de groep bijhoren. Maarten Vantilt werd 

verdienstelijk tweede met het kwintet uit ram 4796-0695 (fokker : Stijn Thijs).  De Pelseneer 

had nog een vijftal lammeren bij elkaar gevonden.  Dit keer van ram 01755-86519 (zum 

Grotenhoff).  Niettegenstaande enkele uitzonderlijke kwaliteitsvolle dieren ontbrak de 

uniformiteit. 

 

Beste afstammingsgroep : 5 lammeren van ram 04605-93041 (Van Schothorst) van Depelseneer 



Genoeg gewerkt in de voormiddag ! Tijd voor de barbecue ! 

   

 

Nadat de eerste twee Werken van Barmhartigheid tot een goed einde gebracht werden, 

namelijk ‘de hongerigen spijzen’ en ‘de dorstigen laven’ ging de bel voor de volgende ronde. 

Er werd even na 13 uur een aanvang genomen met de kampioenschapskeuringen. 

Als eerste kwamen de oude rammen aan de beurt. Nadat het zestal gereduceerd werd tot het 

traditionele vijftal werden de puntenbordjes uitgedeeld aan de 5 juryleden. Al snel bleek dat 

de 5 juryleden elk een eigen favoriet hadden want niet minder dan 4 van de 5 rammen kregen 

een 12. Een fotofinish was in aantocht. Aan de eindmeet haalde Christoph Jacobs’ ram 04726-

02282 met 38 punten de kampioenstitel toch aan wal. Met slechts 1 punt minder werd ram 

4140-0319 van Michel Slechten reservekampioen. Zowel eigenaar als fokkers Depelseneer 

waren in de wolken met deze titel. Met nog één punt minder (37) bleef Jente Spooren en zijn 

ram uit de fokkerij van Stijn Thijs (4796-0565) jammer genoeg met lege handen achter.  



Vermelden we nog dat de kampioensram in 2016 ook reeds kampioen werd bij de 1 ½-jarige 

rammen. 

 

Kampioenschap oude rammen : v.l.n.r. 04726-02282 Jacobs (kampioen), 4140-0319 Slechten 

(reserve-kampioen), 4796-0565 Spooren/Thijs, 05897-62959 Van Spauwen-Reekmans, 4798-0666 

Johan Dossche 

 

Kampioen en reserve-kampioen oude rammen in zij-aanzicht 

 

Bij de 1 ½-jarige rammen was er voor het kampioenschap iets meer afscheiding. Zowel het 

kampioenslint als de reserve-kampioensbeker werden toevertrouwd aan twee rammen van 

Maarten en Yasmine Vantilt. De kampioen is een eigen fokproduct : 1082-0165. Een ram met 

veel adel in de blanke kop, een mooie ruglijn met bijhorend hellend kruis en aangepaste 

bespiering. De reservekampioen uit de stal van Stijn Thijs (4796-0695) kon zeker wedijveren 

qua achterhand maar moest zijn meerdere erkennen in luxe-uitstraling tegenover de 

kampioen.



 kampioenschap 1 ½-jarige rammen : v.l.n.r. 1082-0165 Vantilt (kampioen), 4796-0695 Vantilt 

(reserve-kampioen), 4127-0359 Johan Dossche, 4097-0364 en 4797-0214 Emiel Vanhamme 

 

Kampioen en reserve-kampioen in zijaanzicht 

    

Waldorf & Statler 2.0 ? Toch niet maar wel Jacques Lini en Emiel Vanhamme.  Samen 163 jaar 

schapenwetenschap. 



Acht prachtexemplaren doen hun intrede in de arena voor het kampioenschap oude ooien.  

Jammer genoeg moest hun aantal eerst herleid worden tot een vijftal.  

 

In de ring blijven 3 ooien van de gebroeders Goossens en telkens één ooi van Jente Spooren 

en Christoph Jacobs. 

 

Opstelling voor het kampioenschap : v.l.n.r. 1396-0006 Spooren, 1133-0489, 00586-81609 en 

1133-0517 Goossens en 4797-0077 Jacobs 

Met slechts 1 luttel puntje voorsprong werd de vijfjarige ooi 4797-0077 van Christoph Jacobs 

bekroond tot kampioene.  Net naast de titel gegrepen maar werd zeer verdienstelijk reserve-

kampioene : de vierjarige ooi 1396-0006 van Jente Spooren. 



 

Kampioenschap oude ooien : 4797-0077 Jacobs (kampioene) en 1396-0006 (reserve-

kampioene) Jente Spooren 

Niet minder dan 16 1 ½-jarige ongezoogde ooien deden een gooi naar de kampioenstitel. 

Dieren van Jacobs (2 stuks), Goossens (3), Stals (3), Depelseneer (1), Johan Dossche (1), 

Gerard Dossche (1) en Gilbert Dossche (5). 

 

Richard Olde-Veldhuis en Jaap Hin kregen de onzalige eer om 11 ooien van deze superbe 

groep uit de ring te laten verwijderen. Ze hadden er een klein kwartiertje voor uitgetrokken en 

tenslotte bleven er 1 ooi van Johan Dossche en niet minder van 4 ooien van zijn oudere broer 

Gilbert over. Stuk voor stuk dieren waarvan de klasse en adel met emmers afdruipt. 



    

Richard en Jaap in overleg.              De jongste TES-fokker : Thibeau Vantilt. Jong geleerd is oud gedaan. 

 

De familie Dossche in pole-position. 

Met een bijna unanieme score van 56 punten werd ooi 4062-1746 bekroond tot kampioene. 

Haar stalgenote 4062-1731 kreeg 32 punten en werd hiervoor beloond met de zilveren beker 

van de reservekampioene. 



 

Kampioenschap 1 ½-jarige ongezoogde ooien : 4092-1746 (kampioene) en 4092-1731 (reserve-

kampioene), beiden van Gilbert Dossche 

           

Marten Mulder legt de bordjes in de juiste volgorde.    Bert Laan in volle actie. 



          

Jaap Hin geeft 8 punten.   Richard Olde-Veldhuis heeft 5 punten te geef. 

Nieuw in 2018 is het kampioenschap 1 ½-jarige gezoogde ooien. Terwijl ze in de 

voormiddag gekeurd werden met hun respectievelijke lammeren mochten de 4 ooien ditmaal 

solo in de ring plaatsnemen. Het oogt allemaal wat minder spectaculair maar is daarom niet 

minder verdienstelijk.   

Ooi 1082-0151 (Vantilt) die in de voormiddag samen met haar ooilam primus werd, 

sprokkelde één puntje meer dan 1393-0069 (Goossens) en werd kampioene. 

 



 

Kampioenschap 1 ½-jarige gezoogde ooien : 1082-0151 (kampioene) Vantilt en 1393-0069 

(reserve-kampioene) Goossens 

Er waren nog enkele kleine bekers over. Deze werden uitgedeeld aan de 5 beste ramlammeren 

en 5 beste ooilammeren.  Bij de ramlammeren viel de eer te beurt aan : 

• 4797-0305 Jacobs 

• 4797-0300 Jacobs 

• 1096-0470 Stals 

• 1082-0210 Vantilt 

• 4061-0486 Gerard Dossche  

 

Vijf beste ramlammeren : v.l.n.r. 1096-0470 Stals, 4061-0486 Dossche, 4797-0305 en 4797-0300 

Jacobs en 1082-0210 Vantilt 

 



Bij de ooilammeren was het eremetaal weggelegd voor : 

• 1393-0128 Goossens 

• 4140-0383 Depelseneer 

• 4140-0399 Depelseneer 

• 1396-0043 Spooren 

• 4061-0484 Dossche Gerard 

 

Vijf beste ooilammeren : v.l.n.r. 1396-0043 Spooren, 4061-0484 Dossche, 1393-0128 Goossens, 

4140-0383 en 4140-0399 Depelseneer. 

   

Noordhollands topoverleg.              En toen bleef er nog 1 beker over, deze voor de dagkampioen. 

Alle fokkers mochten slechts één dier naar de ring brengen waarmee ze vermoeden een gooi 

naar het dagkampioenschap te kunnen doen. Toch kon er slechts één winnen.  Alle 6 



juryleden schaarden zich achter de kampioene bij de 1 ½-jarige ooien : 4062-1746 van Gilbert 

Dossche.  Een welgemeende proficiat is hier zeker op zijn plaats. 

 

Dagkampioene 4062-1746 van Gilbert en Marie-Jeanne Dossche. 

Met de verkiezing van deze waardige TES-ambassadrice werd de 8ste Belgische TES-

prijskamp afgesloten. Hetzelfde geldt voor dit verslag, echter niet zonder eerst een bedanking 

te gooien naar alle inzenders, juryleden, toeschouwers en de vele ‘helpende handen’. 



 

 De prijzen zijn uitgedeeld.  Volgend jaar (in juli) zijn er nieuwe te winnen. 

 

Fotografe : Sara Reekmans 

Verslag : Laurent Vanhamme 

 

 


