
Zware rammen op Rammendag Blijham. 

Op zaterdag 20 januari jl werd er in Manege Wittenburg te Blijham weer de 

jaarlijkse rammendag gehouden van Schapenfokvereniging Westerwolde/Zuid 

Oost Groningen. De jury gaf aan dat de kwaliteit van de rammen goed te 

noemen was en dat de gewichten van de rammen heel best waren. 

De rubriek oude rammen werd gewonnen door ram 1947-78286 van J. 

Zomerman –Appingedam. Deze 90 kg wegende ram is mooi gelijnd en heeft 

een goede bespiering. Deze ram werd later op de dag Kampioen oude rammen. 

1b en later reserve kampioen werd ram 3938-37110 van M. Postma – Doezum. 

De ram weegt 97 kg en blinkt uit in zijn bespiering. 

De rubriek 1,5 jarige rammen was een rubriek met veel variatie en daardoor 

lastig te beoordelen. Eerste werd 0797-67515 van B. van Dorp - Oosterwolde 

(Gld).  Deze ram woog 80 kg en is een fraai typische ram met een mooie 

uitstraling. Een kleine aanmerking is dat de ram iets meer macht kan vertonen. 

De ram werd later Kampioen 1,5 jarige rammen. 

Tweede in deze rubriek werd ram 0573-60833 van Zomerman v.n. Deze ram 

weegt 72 kg en is een mooi typische ram. De benen konden iets meer kracht 

vertonen. Deze ram werd reserve kampioen. 

In de eerste rubriek ramlammeren was er wederom succes voor van Dorp met 

ram 4736-18869. Dit 70 kg wegende ramlam is aanvoerder van een heel beste 

rubriek.  Hij werd gevolgd door ram 5578-78737 van Zomerman. Deze ram 

heeft een geweldig mooie uitstraling, maar is helaas wat minder krachtig in de 

achterbenen dan de winnaar. 

In de tweede rubriek ramlammeren werd ram 4736-18872 (72 kg) eveneens 

van van Dorp eerste. Dit is een zeer complete ram, met een mooie kop en 

belijning. Een heel best kopnummer. Hij werd gevolgd door 1103-77623 van O. 

Uineken uit Borne. Het is een ram met een mooie lengte, maar mag iets meer 

een rammenkop hebben. Hij weegt 74 kg. 

In de derde rubriek ramlammeren werd ram 6465-30777 eerste. Hij is 

eigendom van M. Postma – Doezum. Dit beste kopnummer weegt 74 kg. 



Tweede werd ram 5578-17761 van J. Zomerman. Deze 68 kg wegende  ram 

werd door de jury best genoemd.  

In de rubriek met een hoge vruchtbaarheidsindex was de winst voor 5093-

29698 van M.C. Lokerse te Meeden. Dis is een luxe ramlam, netjes in de 

belijning en kruis met een goede kop. De ram woog 48 kg. Tweede werd ram 

5093-29694 eveneens van Lokerse in combinatie met Ido Altenburg. De ram 

weegt 56 kg en is een luxe dier. Zij werden tevens kampioen en reserve 

kampioen van de hoge index rammen. 

De winst bij de ooilammeren was voor 5578-17702 van Zomerman. Dit is een 

heel fraai ooilam met goede benen en bespiering, een mooi compleet ooilam 

met veel uitstraling en 62 kg zwaar. Tweede werd 6465-30765 van Postma. Dit 

64 kg wegende lam heeft een beste huid en uitstraling. De ooilammeren 

werden ook kampioen en reserve kampioen. 

Het kampioenschap van de ramlammeren werd gewonnen door: 4736-18872 

van van Dorp. Hij werd door de jury een waardig kampioen genoemd en is zeer 

fraai gebouwd. Reservekampioen werd ram 4736-18869 eveneens van van 

Dorp. Hij heeft een heel beste huid en bespiering, maar heeft iets minder 

macht en lengte dan de Kampioen. 

Aan het eind van de dag mocht het publiek de algeheel kampioen aanwijzen en 

dit werd de kampioen van de ramlammeren 4736-18872. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde rammendag met beste dieren in de 

ring.  


