
NTS Texelaar keuring Zuid-Nederland Datum 26 augustus 2017

Onder redelijke warme weersomstandigheden was er een redelijke publieke belangstelling voor de keuring in Sint-Oedenrode.

Er waren dit jaar iets minder schapen  aanwezig. Belangrijke oorzaak is waarschijnlijk de nationale keuring van 19 augustus.

De kwaliteit was zeker bij de oudere dieren uitmuntend.

Hieronder de belangrijkste uitslagen van de keuring.

Uitslag Diernummer Eigenaar Opmerkingen

Rammen 2014 of eerder

1A+Kampioen 03213-86308 G. Michels extra lengte,breed bespierd en vleesopdruk

1B+ res Kampioen 06477-78279 G. Michels  goede lengte en mooie kop, breed gebouwd

rammen geboren in 2015

1A 05467-64126 J. de Beer correct gebouwd, mooi bespierd en goed beenwerk

1B 03230-92113 M. Kamp

goed ontwikkeld, goed bespierd en goed beenwerk en

veel lengte

rammen geboren in 2016

1A+Kampioen 03468-62761 H. Dinghs breed bespierd, goede lengte en benen, ram met macht

1B+ res Kampioen 03214-09619 H. Dinghs veel ras met goed beenwerk en mooi bespierd

1A 05897-63090 Keijzers/Deijne mooie kop, goed ontwikkeld en bespierd

2tal ramlammeren

1A J van Rijnsbergenuniform tweetal, goed ontwikkeld met mooie vachten

1A J. van Hoof zeer uniform tweetal met veel ras

3tal ramlammeren

1A H. Dinghs uniform drietal, zeer goed ontwikkeld en bespierd

1A H. Dinghs drietal met goede benen, veel vleesopdruk en lengte

1A+beste hok Jos Verwijlen

zeer uniform drietal, goed ontwikkeld, vleestypisch en

goede lengte

oudere ooi met 2 lammeren



1A+beste hok H. Dinghs goed bespierd  en mooi rastypisch

1 1/2 jarige ooi met lammeren

1A H. Dinghs uniform met best bespierd ramlam

Oudere ooi enkeltal

1A C van Aken ooi met mooie lengte, goed bespierd en fraaie kop

oudere ooien drietal

1A+beste hok H Dinghs uniform drietal, goed bespierd met veel ontwikkeling en ras

1 1/2 ooien 2tal niet gezoogd

1A R vd Broek goed bespierd uniform tweetal met veel ras

1 1/2 ooien 3tal niet gezoogd

1A H Dinghs luxe 3tal met veel jeugduitstraling

ooilammeren 2 tal

1A T v Schijndel uniform, breed bespierd, goed ontwikkeld met veel ras

ooilammeren 3 tal

1A+beste hok J van Hoof zeer uniform drietal met veel ras en goede koppen

afstammelingsgroepen

1A H. Dinghs uniforme groep met goed beenwerk en veel vleesopdruk


