
Zaterdag 29 augustus 3e bedrijfsbezoek van het District Oost Gelderland 

 

Er werden wederom 3 bedrijven bezocht die hun hele bedrijf presenteerden. 

 

Het 1e bedrijf was van Leo de Reus in Didam, waar een klein groepje oude ooien en een 6-tal best 

ontwikkelde 1 jarige ooien waren te bewonderen. Vader van deze jaarlingen is de Tjepkema ram van 

Bart Mol. Leo had 2 rammen gebruikt en liet daarvan een groep ooilammeren zien. Alles netjes en 

overzichtelijk opgesteld, deze keer was er geen schaduw nodig, maar wel een jasje of trui.  

Van de 2 gebruikte rammen waaronder de kampioen 1 ½  jarige rammen 5578-60872 van Zevenaar 

(2019) en ram 6254-10711 werden lammeren getoond. Mooie groep best bespierde lammeren. Dat 

gold ook voor het nieuw aangeschafte ramlam 4506-10498, dat dit najaar alle ooien gaat dekken. 

 

 

Het 2e bedrijf was van Henk Damkot in Didam, daar hebben we een groep van 8 beste oude ooien en 

een mooi 4-tal 1 ½ jarige ooien kunnen bekijken. Voor de info waren een aantal borden gemaakt met  

informatie over alle aanwezige schapen. De lammeren waren voor 95% van de Zomerman ram 5578-

60872 en 3 lammeren van de eigen gefokte ram 4705-51760.  

Ook was de nieuwe aanwinst uit de stal van Theo van Deijne te bewonderen. Een ramlam uit een 

bijzondere moederlijn, 3 moeders met een algemeen voorkomen van A 93 op rij. Hierna hebben we 

de lunch genoten in de schapenstal en wat bijgepraat over o.a. het missen van de keuringen dit jaar 

door Covid-19. 

 

 

Na de middag waren we te gast bij Marius en Thera van Boekel en Wim Janssen in Duiven. In de 

bekende “tent” van Marius liep een groot koppel beste ooien. De 1 jarige ooien hebben we helaas 

niet gezien, die waren namelijk allemaal verkocht aan een nieuwe fokker uit Utrecht. Wel was er een 

grote groep best ontwikkelde lammeren van de Sol-ram. Lammeren met veel lengte en vlotte 

koppen. 3 jarige rammen gezien van zeer verschillend type. De eigen gefokte ram sprak de bezoekers 

het meest aan.  Ook de 2 nieuwe ramlammeren hebben we kunnen bewonderen. Aan het einde van 

de bezichtiging konden we aanschuiven bij onze jaarlijkse BBQ. Ook dit jaar werd er weer genoten 

van een lam uit eigengelederen gefokt. Dit jaar werd het lam gratis geslacht en versneden door de 

Slachterij van Gerrit Pennings bv. uit Gendringen. 

 

Hieronder kunt u de foto’s bekijken van deze 3e dag. 

 

 

 



Bedrijf van Leo de Reus in Didam bedr.nr. 5797 







 

 

 

 



 Bedrijf van Henk Damkot in Didam bedr.nr. 4705 

 









 

 

Bedrijf van Marius van Boekel in Duiven bedr.nr. 1907 

 



   



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


