
                                                       Ram 01851-68495 

 

 

 

De ram 

Ram 01851-68495 is op 13 maart 2017 als 2-ling geboren op het bedrijf van Mts. M.H.M. + 

R.B.M. van Aken te Etten. Hij is ingezet op het bedrijf van Comb. H.A.G. + P.A.P. Piters, 

Mts. M.H.M. + R.B.M. van Aken, Comb. H.+ M. Koopman en A.C.E. Winters.  

Uit 29 worpen zijn van ram 01851-68495 in totaal 39 lammeren geboren waarvan 38 levend. 

De ram heeft een vruchtbaarheidsindex van 105/20. 

 

Ram 01851-68495 is als ramlam op 02-12-2017 ingeschreven met de volgende puntenbalk: 

Kop     Ontw     Besp    Evenr    Type    Beenw    Vach    Alg.V 

 91          87          90         87          89          84          89         88 

 

Hoogtemaat:  61 cm         Lengtemaat:  70 cm         Borstdiepte:  30 cm 

 





 

 

                              

 

                                                     De afstammelingen. 

De ramlammeren 

Getoond:  13. 

De ramlammeren kunnen, ondanks het uiteenlopende leeftijdsverschil van 2 maanden, worden 

omschreven als een groep dieren welke normaal tot goed ontwikkeld zijn met veel type. Een 

enkele voorhand is wat aan de lichte kant. 

Onderdelen: 

Kop:  Deze zijn goed gevormd met een sprekende uitdrukking. 

Voorhand:  Zijn goed aangesloten, een enkele toont iets licht. 

Middenhand:  Vertonen een mooie lengte en breedte met een strakke rugbelijning. 

Achterhand:  Deze zijn mooi gevormd met open kruizen en zijn goed tot zeer goed gevuld in 

de binnen- en buitendij. 

Vacht:  De vachten zijn fijn van draad en zeer goed gesloten, soms iets kaal op het kruis. 



Beenwerk:  Het beenwerk is fijn en droog. Bij een enkel lam word een ronde stand in de 

voorbenen waargenomen. 

 

 

 

De ooilammeren 

Getoond:   18. 

Ook hier is er een ruim leeftijdsverschil van 2 maanden, maar desondanks vertoont de groep 

ooilammeren een normale tot goede ontwikkeling. Ze vertonen veel ras met sprekende 

koppen. 

Onderdelen: 

Kop:  Deze zijn blank met een goede vorm en sprekend. 

Voorhand:  Goed aangesloten met een mooie breedte en goede voorborst, een enkel schouder 

is iets steil. 

Middenhand:  Vertonen een goede lengte en breedte en is mooi aangesloten met de voor-en 

achterhand. 

Achterhand:   De achterhanden hebben breedte en zijn mooi gerond naar achteren met een 

goede bespiering in binnen-en buitendij. 



Vacht:  De vachten zijn zeer goed gesloten en fijn van draad. 

Beenwerk: De benen zijn fijn en droog, goed van stand en voldoende krachtig. 

 

 

 

Conclusie: 

Gezien het waarnemen van een zeer goede groep rastypische dieren, die een goede 

vleesopdruk vertonen en ook nog gesierd worden door goede tot zeer goede koppen heeft 

de commissie besloten het predikaat “Voorlopig Premieram” toe te kennen aan ram 

01851-68495. 

 

 

 

Commissie bestaande uit: Wim Anholts, Wouter de Leeuw en Bertus Laan. 

 

 


