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Namens de Werkgroep
Keuring TES, meldde
Henk Bies in zijn
voorwoord van de
catalogus, dat de
magische grens van 300
dieren bijna was
bereikt.
Hiermee aangevend dat
“Bathmen” een
volwaardige en
belangrijke keuring
voor Texelaar fokkend
Nederland is.
De keuring begon zo als gebruikelijk met
de jeugdrubriek. Helaas waren er dit jaar
maar twee deelnemers. Het ging om Eva
Piters en Marith Bijma. De tweede plek
voor laatstgenoemde met een ramlam met
een mooie lengte. Voortreffelijk
voorgebracht. De eerste plek voor Eva
met een luxe ramlam dat mooi bespierd
was. Een prachtig tafereel. Het zou mooi
zijn dat er zich volgend jaar meer
jeugdige deelnemertjes meldden.

Oude rammen.
Er waren twee beste rubrieken oude rammen. Bij de oudste rammen een 1c voor
1851-67754 (V:1851-67535) van Comb. Mts. van Aken te Etten en medeeigenaar C.A. Commandeur van Texel. Een ram met best achterstel, goed front,
maar een kleine bemerking op de aansluiting in zijn voorhand. De 91 punten
ram 4726-2235 (V:4726-1767) van L.F. de Reuver te Boven Leeuwen moest
genoegen nemen met de 1b plek. Het is een best ontwikkelde ram, zeer
evenredig gebouwd en getooid met een beste kop. De koppositie werd

ingenomen door 1851-67654 (V:4078-2377) van Mts. van Aken en medeeigenaar A.J. Westendorp te Enschede. De kampioen oude ram van 2017.
Een A 91 punten ram. Een geweldige ontwikkeling, typische ram, droog
beenwerk. Ram met veel inhoud en lengte.
De individuele rubrieken werden dit jaar gejureerd door J. Hoedjes te Bergen en
C. Jacobs te Vollezele (België). Met als aspirant R. Wervenbos te Hendrik Ido
Ambacht.
Alles werd weer netjes aan elkaar gepraat (speaker…..) en gedirigeerd door H.
Koopman te Hooghalen.
Bij de tweede rubriek oude rammen een mooie derde plek voor 2107-38805
(V:2107-46772) van C.T.M. Heuvel te Megchelen. Het dier was best
ontwikkeld, maar heeft een wat storende bovenbouw en doet wat platribs aan.
Op 1b een fokprodukt van Mts. van Aken met 1851-68075 (V:1851-67654).
Mede-eigenaar L.G. Kempers te Zelhem. Een fraaie ram die als geheel wat meer
inhoud mocht hebben. Het dier was reserve kampioen jeugdram 2017. De
onbetwiste 1a was voor ram 4726-2337 (V:B4797-0175). Kampioen eenjarige
ram Bathmen 2017. Het dier is geboren en getogen in de stal van L.F. de
Reuver. Een correct gebouwde ram met lengte en breedte. Beste balkvormigheid
tonend, typische uitstraling en een fraaie kop.
Jeugd rammen.
De rubrieken eenjarige rammen waren dit jaar wat wisselvallig qua ontwikkeling
en type. Desalniettemin waren er beste jeugdrammen in de voorste gelederen.
Een 1c was vandaag weggelegd voor 0282-81396 (V:1947-8290) van de Friese
Texelaar coryfee N. van der Wey te Wirdum. Een goed ontwikkelde en best
bespierde ram, zeer evenredig. De kop kon wat meer uitstraling tonen. Ervoor
geplaatst werd 1851-68444 (V:1851-67654) van Mts. van Aken. Een
harmonieus gebouwde ram met goede kop. De 1a was hier weggelegd voor
4233-71303 (V:4210-98732). Een fokprodukt van R. Olde Veldhuis-Wetsteen te
Ambt Delden. Eigenaar J. Crum te Opheusden. Een zeer fraaie typische
jeugdram met beste bespiering en fraaie kop. Zeer harmonisch gebouwd.
Bij de tweede rubriek eenjarige rammen een 1c voor 2172-89876 (V:185168075). Gefokt door L.G. Kempers en eigenaar Mts. van Aken. Een normaal
ontwikkelde ram met beste bespiering, zeer fraaie kop. De aansluiting in zijn
voorhand kan beter. L.G. de Reuver bezette de 1b met zijn 4726-2417, een
4726-2337 zoon. Een best ontwikkelde luxe ram met ruime voorhand.
De 1a was voor 6185-18706 (V:4050-38412 P) van fokker/eigenaar A.C.F.
Reijers te Puiflijk. Een goed ontwikkelde typische ram met vleesopdruk, en een
zwaar achterstel en lopend op beste benen. Toont veel jeugd.

De laatste rubriek eenjarige rammen een 1c voor Mts. van Aken met 185168644 (V:1851-68365). Een luxe evenredige ram met zeer goed beenwerk en
beste kop. De tweede plaats was voor 4210-36457 (V:4210-17354), fokker J.C.
Hin van Texel. Eigenaar B. Laan te Winkel. Een zeer fraaie luxe ram met ras
uitstraling. Een super fijne vacht. Zou iets mannelijker in de voorhand kunnen
zijn en wat meer macht als geheel kunnen tonen. Weer een zoon van 4726-2337
van L.F. de Reuver in de voorste gelederen. Nu met 4726-2434 die de koppositie
opeiste. Een zeer complete luxe mannelijke ram met jeugdige uitstraling.
Beste rubrieken ramlammeren.
Een 1c was er voor B4797-0305 (V:1405-0605) fokker C. Jacobs te Vollezele en
mede-eigenaar A.J. Westendorp. Een ramlam met veel ras, mooi afgewerkt kruis
met dito staarinplant. Kon wat meer lengte als geheel tonen. Ook hier scoorde
fokstal de Reuver met een best dier. Ramlam 4726-2444 (V:4210-52518). Een
zeer luxe ramlam met beste kop, sterk ontwikkeld met lengte in zijn
middenhand. Mooie vleesopdruk. Wel een kleine bemerking op de iets slordige
vacht. Het dier kwam uiteindelijk bij de beste tien. Op kop werd gezet 423371424 (V:4233-71309) van fokker R. Olde Veldhuis-Wetsteen uit een ooi van J.
Hin. Een correct gebouwd ramlam, goed ontwikkeld, best beenwerk. Mist wat
hardheid in de bovenbouw.
De andere rubriek ramlammeren was voor de kleinere bedrijven (t/m 20
fokooien).
Hier kwam op de 1c een dier van fok/eig. B.J. te Grotenhuis te Etten. Het betreft
2065-37700 (V:1851-67654). Een ramlam met goed achterstel, goed van soort.
Zou iets meer lengte in de romp mogen hebben. L.G. Kempers stal de 1b met
zijn 2172-89916 (V:1851-68075). Een vleestypisch lam met beste huid, zeer
correct en evenredig gebouwd en met fraaie kop. Wat gewoon in hoogtemaat.
Maar niet voor zijn voorganger. Op de 1a 6254-10711 (V:0228-5580) van
fokker H.J.T. Kraaijevanger te Loerbeek, mede-eigenaar G. B. Helmes te Etten.
Een extreem ontwikkeld ramlam met veel lengte, fraai gelijnd, mooi hellend
kruis. Wel wat rood in zijn fraai gevormde kop en heeft een wat slordige vacht.
Ooilammeren.
De rubrieken individuele ooilammeren waren dit jaar samengevoegd. Een 1c
voor ooilam 4936-84888 (V:1851-68495 VP) van Comb. H en P. Piters te
Cadier en Keer. Het was het meest luxe lam van de rubriek, maar moest wat
meer macht hebben. De 1b voor 0708-42531 (V:6473-72295 VP) van B.
Berends te Nieuw Schoonebeek. Een best ontwikkeld lam, mooi bespierd, doet
als geheel wat log aan. De 1a was voor 0717-7212 (V:1494-42385) van W.
Dorgelo te Schoonebeek. Een fraai soortig ooilam, en strak gebouwd.

Bij de individuele eenjarige ooien ongezoogd waren er kopposities weggelegd
voor 4726-2404 (V:4726-2337) van L.F. de Reuver en 0443-22048 (V:066887550) van G.L. Bijma te Adorp (Gr). Eerstgenoemde is een best ontwikkelde
fraaie enter met ras en adel. Laatstgenoemde is een jeugdige harde ooi met
voldoende ras.
De hokken werden gejureerd door de duo’s J. Hin van Texel en W. Paulus te
Boelenslaan. (Aspirant D. Anholts te Schoonebeek). C.A. Commandeur van
Texel en G. Crum te Opheusden. ( Aspirant B. Anholts te Schoonebeek). W. de
Leeuw te Alphen en B. Thijs te Hombeek (België). (Aspirant B. Dorgelo te
Schoonebeek).
De hokken met ramlammeren waren dit jaar ook weer ruim vertegenwoordigd in
Bathmen. Maar door het vroege dekken bij sommige fokkers en/of tijdstip van
deze keuring zijn al veel ramlammeren van eigenaar verwisseld, en zodoende
niet op deze keuring. Jammer.
Een 1a was voor een tweetal van J. Crum met 6152-53530 (V:4605-27000), en
6152-53533 (V:4233-71303). Dieren met veel vlees, goede ontwikkeling en
soort. Volgens de jury een uitlopend kopnummer. Het werd het kampioenshok.

Kampioen 2-tal ramlammeren.

Ramlam 53530 kwam bij de beste tien.
De 1b was voor Mts Vellenga-Nauta te Eenrum met zoontjes van 1947-8486,
het zijn 0261-69158 en 0261-69160. Ook een best span met rastype en mooie
blanke koppen.
De tweede rubriek was een wisselende rubriek met weinig homogeniteit. De
koppositie was hier voor R. Olde Veldhuis-Wetsteen met zonen van 4210-98732
en 4233-71389. Normaal ontwikkelde lammeren, goed van soort.
Bij de tweetallen ramlammeren kleine bedrijven een 1a en kampioenshok voor
B. van Dorp te Oosterwolde. 4736-18890 (V:797-67515) en 4736-18905
(V:4736-18872). Een uniform tweetal, met beste ontwikkeling en goede
bespiering. En breedte.
Vlak daarachter een hok van R. Bruil te Apeldoorn. Met zonen van 2172-89876,
het zijn 6516-54384 en 6516-54385. Een luxe tweetal, konden even meer macht
vertonen.

Kampioen 2-tal kleine bedrijven.

Bij de drietal ramlammeren waren er 1a premies voor H. Herijgers te Rijsbergen
en Mts. Van Aken. Het drietal van Herijgers waren zonen van de eigen gefokte
ram 3558-55006. Het was een fraai drietal met veel ontwikkeling en ras. Het
drietal van Mts. van Aken blonk uit in luxe, lengte, bespiering en met beste
koppen werd het kampioenshok. Ramlam 1851-68782 drong door tot de beste
tien.Vermeldenswaard is het drietal van Mts. Vellenga-Nauta met best
ontwikkelde, zeer brede luxe lammeren met extra bespiering en fraaie koppen.
Alle drie de ramlammeren stootten uiteindelijk door naar de beste tien. 026169162 en 69158, zonen van 1947-8436, en 0261-69135 (V:4078-2850 VP).

Kampioen 3-tal ramlammeren.
Bij de tweetallen ooilammeren was er een 1a prijs voor J. Crum met 6152-53529
(V:6152-53495) en 6152-53527 (V:4605-27000). Een zeer uniform tweetal, best
ontwikkeld en met mooie koppen. De twee ooilammeren kwamen bij de beste
zes. En werden tevens kampioenshok tweetal ooilammeren. (G.B)

Bij de kleine bedrijven een 1a voor B. van Dorp. Met dochters van 0797-67515,
te weten 4736-18891 en 4736-18902. Een zeer best ontwikkeld uniform stel
ooilammeren. Doch even wat gewoon in type. Desondanks werden ze kampioen
tweetal ooilammeren (K.B)

Ook een 1a bestemd voor L.G. Kempers met twee dochters van 1851-68075.
Een uniform luxe tweetal met beste koppen.
Bij de tweetallen eenjarige gezoogd een 1a voor Mts. van Aken met dochters
van 1851-67654. Mooi type, goede ontwikkeling en droog beenwerk. Tevens
kampioenshok. (foto ontbreekt).
De tweetallen eenjarige ongezoogd een 1a voor A.J. Westendorp met een
dochter van 1851-66330 en 1810-1707. Een best kopnummer, uniform, mooie
lengte, hardheid, vleestype en mooi geblokt. Werden tot kampioenshok
gekroond.

Kampioen 2-tal jeugd-ooien ongezoogd
De andere 1a was voor B. Ankersmit te Heelweg. 6387-3004 (V:1851-67754) en
6387-3020 (V:1851-68148). Harde ooien, gewoon ontwikkeld, mooie
kruisvorm. Kampioenshok kleine bedrijven. (foto ontbreekt)
Bij de tweetallen oude ooien een 1b voor T.H.R. de Groot te Schelluinen.
Dochters van 4726-2127. De volle zussen 5187-92783 en 92784. Dieren met
goede ontwikkeling en beste lengte, goede koppen. Schraal in conditie. Prima!
De 1a en kampioenshok was voor J. Crum met 6152-53451 (V:6109-37777) en
6152-53454 (V:5673-0460). Een uniform tweetal, mooie uitstraling, iets blauw
in de koppen, vleestype. Laatst genoemde ooi werd tevens reserve kampioen
oude ooi.

Bij de kleine bedrijven een 1a en kampioenshok voor de oude ooien van R.
Bruil. Dieren gefokt door Mts van Aken. Dochters van 1851-67515 en 67526.
Super uniform, goede conditie, mooie balkvormige bouw, goede koppen. Wel
een bemerking op de vachten.

Kampioen 2-tal oude ooien kleine bedrijven.
Bij de drietallen ooilammeren was er een 1a voor R. Olde Veldhuis-Wetsteen.
Alle drie dochters van 4210-98732. Heel best uniform hok, zeer typische
lammeren. De ooilammeren 4233-71395 en 71412 kwamen bij de beste zes. In
de andere rubriek een 1a voor Comb. H. en P. Piters met dochters van de
premie-ram 1851-68495 VP (Fok. Mts. v. Aken). Uniform zeer typisch drietal.
Goed ontwikkeld. Ooilam 4936-84900 kwam bij de beste zes.
Het drietal van Olde Veldhuis-Wetsteen ging met de kampioen rozet strijken.

Onder de drietallen eenjarige ooien ongezoogd een 1a voor de dieren van
G.W.M. Kraaijevanger te Wehl. Een heel uniform drietal, voldoende uitstraling,
passend, mooie balkvorm. Uit dit hok werd 4506-10358 (V:0586-70762) reserve
kampioen eenjarige ongezoogd.
De andere rubriek herbergde een absoluut kopnummer in zich. Deze dieren
waren van T.H.R. de Groot. Dochters van B. Laan ram 4078-2719. Drie beste
jeugdige ooien met brede voorhanden, en luxe uitstraling. Het werd daarom tot
kampioenshok benoemd.

Bij de drietallen oude ooien geen concurrentie voor Mts. van Aken. Allen
dochters van de eigen gefokte rammen 67654 en 66330. Goed bewaarde ooien
in passende conditie. Beste lengte en rompen, veel inhoud en getooid met fraaie
blanke koppen. Tevens Kampioenshok oude ooien.

De stellen.
In de stelletjes zat dit jaar nogal wat variatie qua ras en bespiering.
Bij de eenjarige ooien met lam(meren) waren er 1a premies voor R. Olde
Veldhuis-Wetsteen. Ooi 5177-25338 (V:4115-47583) met ooilam 4233-71452
(V:4233-71297). Een mooi vleestypisch stel, luxe moeder, welke gefokt is door
C. Verkaik te Noordeloos. Het soortige, goed bespierd lam kwam bij de beste
zes. Tevens kampioenshok eenjarige ooi + lam.

Ook een 1a voor Mts v Aken met eenjarige moeder 1851-68551 (V:149442385). Met ramlam 1851-69090 (V:1851-68495). Een mooi stel met blanke
koppen, en ras. Ook een best soortig lam, maar heeft een kleine bemerking op de
achterbenen.
Bij de eenjarige ooien met twee lammeren een luxe inzending van J.F.
Hokkeling te Enkhuizen. Moeder 3996-23790 (V:3996-23700) met de broertjes
3996-93209 en 93210 (V: 3996-23750). Dieren met mooie ontwikkeling, veel
lengte in de ramlammeren, luxe vleeslammeren.
Bij de oude ooien met twee ooilammeren een 1a voor Mts. Eggerink-Veneman
te Wierden. Een luxe ooi met fraaie kop, gefokt door N. van Heerwaarden van
Texel, 5674-55712 (V:5674-55605). Met soortige, maar beknopte dochters
6403-34851 en 34852. Vader is 5674-57261.

De oude ooien met ram- en ooilam een fraai rastypisch stel van Mts. PaalmanStaman te Markelo. Ooi 4898-49769 (V: 0021-73574). Ruim ontwikkeld en
fraai van type. Met dito lammeren. Het stel bemachtigde het kampioenshok. De
moeder werd tevens kampioen oude ooien.

Bij de oude ooien met drie lammeren de 1a voor een uniforme, soortige
inzending met goede moeder van Mts. van Aken. 1851-67539 (V: 1851-67025)
met 1851-67654 nazaten 1851-68805, 68806 en ramlam 68807.
Beste afstammingsgroepen vielen Bathmen dit jaar ten deel.
Bij de drietal afstammingsgroep van één vader een zeer best bespierd en uniform
drietal van de ‘’Brinke’’ ram 1947-8436. Eigenaar Mts. Vellenga-Nauta.
Bij de kleinere bedrijven in deze rubrieken 1a voor nazaten van ram 1494-78144
(fokker J. Marsman) met eigenaar A.C. Bramer te Vriezenveen. Een mooi
uniform, evenredig typisch drietal. En een 1a voor Comb. H. en P. Piters. Met
dieren van de afgelopen zomer premieram geworden 1851-68495, fok. Mts van
Aken. Ook een zeer vleestypisch trio met mooie heldere koppen. Konden even
wat meer macht vertonen als geheel.

Tot kampioen werd gekozen de afstammingsgroep van Mts. Vellenga-Nauta.

Bij de vijftal afstammingsgroep van één vader kwam N. van de Wey vooraan.
Een groep goed ontwikkelde lammeren met goede bespiering en blanke koppen.
Voor het vaderschap tekende de eigen gefokte ram 0282-95381. Het werd gelijk
de kampioensgroep.

Bij de bedrijfsgroepen was het kampioenschap voor fokker J. Crum. Een drietal
hele luxe dieren, breed over het lichaam en best bespierd. De ram in het
gezelschap heeft veel ras.
Bij de grote bedrijfsgroepen een 1b voor een vijftal rammen van Mts. van Aken.
Op zich al een knappe prestatie om alleen maar mannelijke dieren in een
bedrijfsgroep te zetten. Het waren vijf beste rammen, best bespierd, goed
harmonisch gebouwd, een enkele ram mist wat adel in de kop.
Een zeer best vijftal van L.F. de Reuver. Een mooie uniforme groep, evenredige
dieren met mooie blanke koppen en beste voorhanden. Deze groep werd de
kampioenstitel toegekend. Een fraai succes voor stal de Reuver!

In de loop van de middag werd een aanvang gemaakt met de kampioenschap
keuring. Voor zover nog niet benoemd, zullen bij elke categorie de vijf
genomineerde dieren vermeld worden, en de kampioen en reserve kampioen.
Bij de oude rammen stonden opgesteld: 4726-2235 L. de Reuver, 1851-67654
Mts. van Aken/Westendorp en 1851-67754 Mts. van Aken/Commandeur, 210738805 C. Heuvel en 4726-2337 L. de Reuver. Ook dit jaar werden alle
kampioenen aangewezen door middel van het jureren met de bordjes. De vijf
koppige jury was unaniem van oordeel dat hier het kampioenschap was
weggelegd voor 4736-2337 van L.F. de Reuver. De reserve titel was toch ietwat
verrassend voor de “van Aken” ram 1851-67754. Deze kaapte zo de titel weg
voor stalgenoot 1851-67654.

Kampioen oude ram.

Reserve kampioen oude
ram.

Bij de eenjarige rammen de volgende vijf: 0282-81396 N. van de Wey, 423371303 J. Crum, 1851-68444 Mts. van Aken, 6185-18706 A.C.F. Reijers en
4726-2434 L. de Reuver. Kampioen werd de ‘’Reijers’’ ram 6185-18706.
Met als goede reserve J. Crum met 4233-71303.

Kampioen
jeugdram.

Reserve
kampioen
jeugdram.

Vijf beste oude ooien mochten opstellen: 4898-49769 Mts. Paalman-Staman,
1851-67558, 1851-67912, 1851-68096 allen fokker Mts. van Aken en 615253454 van J. Crum. Ook hier een unanieme uitslag voor kampioen ooi 489849769 van Mts. Paalman-Staman. De reserve titel was voor ooi 6152-53454 van
J. Crum.

Kampioen oude ooi.

Reserve kampioen
oude ooi.

De eenjarige ooien gezoogd 5177-25338 van R. Olde Veldhuis-Wetsteen, en de
overige van Mts. van Aken met 1851-68483, 68551, 68521 en 68478. Kampioen
jeugd-ooi werd 1851-68478 met 5177-25338 als reserve.

Kampioen jeugdooi gezoogd

Reserve
kampioen jeugdooi gezoogd

Bij de eenjarige dieren ongezoogd: 5187-21244 T.H.R de Groot, 4506-10358 en
4506-10359 beiden van G.W.M. Kraaijevanger, 4726-2410 L. de Reuver en
1810-81967 A.J. Westendorp. Het kampioenschap was voor 4726-2410. Reserve
4506-10358.

Kampioen jeugd-ooi
ongezoogd.

Reserve kampioen
jeugd-ooi ongezoogd.

Waarom er dit jaar was gekozen voor de zes beste ooilammeren i.p.v. vijf beste,
blijft een raadsel. Het waren 4936-84900 Comb. H. en P. Piters, 4233-71395,
4233-71412 en 4233-71452 allen van R. Olde Veldhuis-Wetsteen. 6152-53529
en 6152-53527 beiden van J. Crum.

Bij de tien beste ramlammeren de volgende dieren: 0282-95459 N. van der Wey,
0261-69135, 69162 en 69158 allen van Mts. Vellenga-Nauta, 1851-68782 Mts.
van Aken, 4694-8767 G.W. Colstee te Winterswijk, 6152-53530 J. Crum, 576975641 Comb. De Leeuw, 4078-2952 B. Laan, 4726-2444 van L.F. de Reuver.

Het uitzoeken blijkt toch altijd weer een tijdrovende klus voor de jury. En de
keuring verliep toch als geheel wat traag dit jaar. Het was 16.00 uur geweest dat
speaker H. Koopman iedereen kon bedanken voor de deelname en
medewerking. Alzo ook de sponsoren. Zonder hen geen keuring! Bedankt!

