
NTS Rammenkeuring Sint-Oedenrode Datum 27 januari 2018

Onder mooie weersomstandigheden was er veel publieke belangstelling voor de rammenkeuring in Sint-Oedenrode.

Er waren dit jaar veel rammen aanwezig op de keuring. De kwaliteit was zeer goed  met zeer goede kopnummers.

Hieronder de belangrijkste uitslagen van een geslaagde rammendag

Uitslag Diernummer Eigenaar Opmerkingen

Rammen 2015 of eerder

1A+Kampioen 01524-8065 J. C. van Hoof breed bespierde ram met mooi type en fraai zijaanzicht

1B 03964-82718 T. van Haandel evenredige goed ontwikkelde ram

rammen 2015 of eerder met FW>+0,10

1A+res Kampioen 02837-17751 D. Sol.vo.f. vitale ram, goede benen en zeer goed ontwikkeld

rammen 2016

1A+Kampioen 05454-86402 A.J.A. Velthoen van Kooten veel ras, goed ontwikkeld en goed beenwerk

1B 03213-86397 M.J. van Boekel veel ras, best bespierd en goede kop

1A 00282-81315 A. Oomen breed bespierde ram, beste kop en benen

1B 01907-30054 M.J. van Boekel goed ontwikkelde zware ram met veel lengte

rammen 2016 met FW>+0,10

1A+res Kampioen 25897-63000 Th. V. Deijne goede kop, veel vleesopdruk en ras

1B 03230-92134 R. van den Broek goed ontwikkeld en zeer goed bespierd

rammen 2017

1A 25897-63103 I.Altenburg/Th. V Deijne breed bespierd, goede kop en veel ras

1B 04112-29957 A. Oomen veel lengte, evenredig, goede benen en fraai ontwikkeld

1A+Kampioen 04736-18872 B,v.Dorp/Th. V. Deijne veel ras, fraaie kop en goed ontwikkeld

1B 03610-27620 J. C. van Hoof goed ontwikkeld en mooi van ras

1A+res Kampioen 03213-86448 G. Michels hard bespierde en goed ontwikkelde ram

1B 03230-92210 R. van den Broek best bespierde ram met veel lengte en goede benen

1A 03388-76594 P. Kiemeney mooi bespierd en veel ras met fraaie kop

1B 04951-93103 J. Verwijlen best bespierde ram met veel lengte en goede benen

rammen 2017 met FW>+0,10

1A 02837-98009 D. Sol.vo.f. breed bespierd met goede ontwikkeling en goede benen

1B 02837-98010 D. Sol.vo.f. fraaie kop, goed ontwikkeld en goede benen


