
Winterkeuring Tolbert van goede 
kwaliteit! 
 

Ondanks de winterse perikelen was de belangstelling goed te noemen. 

 

Met een mooie inschrijving van 56 witte en 36 blauwe Texelaars mag de 

fokdagcommissie zeker tevreden mee zijn. 

 
Plaatsing witte Texelaars door de juryleden P.J. Groot en K. Tjepkema. 
 
De 2 rubrieken van de oudere rammen waren van uitstekende kwaliteit, in rubriek 1a werd ram 
3938-37110, fokker Commandeur en eigenaar M. Postma op de eerste plaats gezet. Een normaal 
ontwikkelde mooi evenredig gebouwde ram met een beste bespiering, hij mocht echter in zijn 
achterbenen iets meer kracht vertonen. Op de tweede plaats werd gezet ram 6473-99959, fokker 
Wassink en eigenaar M. Postma. Een fraai gelijnde ram, mooi zijaanzicht, goede kop, met een beste 
ontwikkeling maar met een bemerking op het beenwerk, dit matig gebruik van zijn beenwerk stond 
een hogere klassering in de weg. Jammer genoeg was de derde ram uit de catalogus absent. 
 
Rubriek 1b werd aangevoerd door ram 228-05655, fokker T. Santema en in eigendom van I. 
Altenburg/de Schiffart. Een fraai ontwikkelde ram, goed bespierd, mooi evenredig en breed 
gebouwd. Een ram die iets slordig is in zijn vacht en iets steil in zijn schouder plaatsing. Op de tweede 
plaats ram 1947-08286, fokker L. Brinke en eigenaar J. Zomerman. Een harde vleesram, mooi gelijnd 
maar mocht echter in zijn voorhand wat meer ruimte en diepte vertonen, vandaar zijn 2e plaats in 
deze rubriek. Op de derde plaats eindigde ram 4233-90946, fokker R. Olde.Velthuis en eigenaar R en 
E. Scholtens. Een fraai typische ram met een mooie uitstraling maar komt ten opzichte van zijn 2 
voorgangers macht en ontwikkeling te kort, vandaar deze 3e plaats. 
Kampioen bij de oudere rammen werd 228-05655 en reserve kampioen 3938-37110. 
 
Ook bij de anderhalf jarige rammen waren 2 beste rubrieken, in rubriek 2a werd ram 4736-18851 
fokker B. van Dorp eigenaar R. de Vries op de eerste plaats gezet, Een zwaar ontwikkelde maar niet 
helemaal evenredige ram met best beenwerk en bespiering, gewone kop. Op de tweede plaats stond 
ram 228-06850, fokk/eig. T. Santema. Een normaal ontwikkelde goed gelijnde ram met mooie 
uitstraling die in zijn achterstel wat meer bespiering kon hebben en in zijn verhouding iets meer 
lengte mocht vertonen. Vooral dit laatste bracht hem op de 2e plaats. Als 3e eindigde ram 1162-
96038, fokker B. Noordhuis en eigenaar L.J. van der Molen. Een luxe maar gewoon ontwikkelde ram 
die vooral ten opzichte van zijn voorgangers iets kort aan doet. 
 
Rubriek 2b werd aangevoerd door ram 1524-80500. Een uitlopend kopnummer, fokker Nijland en 
eigenaar W. Smit/Jansma. Een fraai compleet harmonieus gebouwde ram met weinig fouten op 
onderdelen, misschien zou de achterhand bespiering nog iets meer mogen zijn. Op de 2e plaats 
eindigde ram 4380-70045, fokker K. Tjepkema en eigenaar J. Zomerman. Een zwaar ontwikkelde ram 
met veel lengte, iets rechte kruisvorm, maar die met name in zijn uitstraling en ras nogal wat te kort 
komt. Op de 3e plaats ram 4755-22008, fokker I. Voogd en eigenaar J. Helmus. Een fraai typische 
gewoon ontwikkelde ram die wat kort aan doet, vandaar deze plaatsing en als 4e in deze rubriek ram 
6409-40484, fokk/eig. L. Vroom. Een matig ontwikkelde voldoende luxe ram die ook wat kort aan 
doet. 
 



Verder hadden we hier nog een rubriek met hoge vruchtbaarheidsindex. Rubriek 3, met ram 1529-
63103, fokker J. Oosten en eigenaar G.H. en T. Kuipers. Een ruim ontwikkelde ram, breed over de rug, 
mooie passende lengte, een ram die de laatste uitstraling en luxe wat mist. 
Kampioen bij de anderhalf jarige rammen werd 1524-80500 en reserve kampioen 4736-18851. 
 
Ramlammeren waren verdeeld over 4 rubrieken en een rubriek 5 met hoge vruchtbaarheidsindex. 
Rubriek 4a, een beste rubriek met 8 ramlammeren in totaal, werd aangevoerd door ram 5897-63103 
fokker T. van Deijne en eigenaar I. Altenburg/de Schiffart. Een zeer compleet gebouwde ram, mooi 
evenredig van voor naar achter, mooi open en breed op het kruis, best beenwerk, zou in de kop 
misschien nog iets meer uitstraling mogen hebben. Op de 2e plaats ram 5578-78737, fokk/eig. J 
Zomerman. Een fraai typische ram, beste kop, goed ontwikkeld en bespierd. Een ram die vooral in de 
achterbenen wat meer kracht mag vertonen. Op de 3e plaats ram 3938-37288 fokker C. Commandeur 
en eigenaar M.C. Lokerse/Dussel. Een goed ontwikkelde ram, best bespierd. De aansluiting voorhand 
middenhand zou wat sterker mogen.  
 
Rubriek 4b was door afwezigheid van rammen een kleine gewone rubriek geworden. Op de 1e plaats 
eindigde ram 1103-77623, van fokk/eig. M en O. Uineken. Een royaal ontwikkelde mooi evenredig 
gebouwde ram met goede uitstraling, die in de vacht slordig aan doet. Op de 2e plaats ram 1963-
16973, fokker W. Gesink en eigenaar M. Postma. Lux gebouwde ram met een gewone ontwikkeling, 
mocht wat meer kracht hebben in zijn achterbenen. Een 3e plaats was er voor ram 727-41718, 
fokk/eig. J en J. Dorgelo. Voldoende luxe maar minder goed ontwikkelde ram. 
 
Rubriek 4c was met 7 rammen in totaal een goede rubriek. Als 1e werd geplaatst ram 5578-17761 
fokk/eig. J. Zomerman. Een zeer fraai en lux gelijnde ram, goed ontwikkeld en bespierd, die met 
name in de voorhand wat meer breedte en diepte kon vertonen. Op de 2e plaats ram 228-06884 
fokker T. Santema en eigenaar I. Altenburg/ de Schiffart. Een royaal ontwikkelde fraai gebouwde 
ram. In zijn kruishelling toont hij echter iets recht. Een ram met best beenwerk en gewone vacht. Op 
de 3e plaats eindigde ram 1162-96090, fokk/eig. B. Noordhuis. Een harde vleestypische ram, beste 
vacht. Een ram die nog in zijn totaliteit iets luchtig en ondiep aandoet.  
 
Rubriek 4d bestond uit 6 goede rammen. Als eerste geplaatst ram 6465-30777, fokk/eig. M. Postma. 
Goed ontwikkelde ram met passende lengte en breed over de rug, zou iets meer kracht kunnen 
vertonen in zijn voorbenen en in zijn rug. Op de 2e plaats ram 5700-44242, fokker H. Zoetelief en 
eigenaar Y.T. Postma. Een goed ontwikkelde ram met mooie lengte, mocht iets vaster in de voorhand 
met wat meer luxe. Op de 3e plaats ram 9309-25245, fokk/eig. R.de. Vries. Een jong ramlam die fraai 
gelijnd en gebouwd is, goed bespierd met een beste vacht. Komt in dit gezelschap macht te kort voor 
een hogere plaatsing. 
 
Rubriek 5 met 4 hoge vruchtbaarheidsindex rammen. Als 1e geplaatst ram 5093-29698 fokk/eig. M.C. 
Lokerse. Een fraai gelijnd ramlam met een beste kop en goede bespiering. Als 2e geplaatst ram 5093-
26994, fokker Lokerse en eigenaar Lokerse/I. Altenburg/ de Schiffart. Een goed ontwikkelde ram, 
beste lengte, mooie kop, mocht echter in zijn voorhand wat vaster en beter aangesloten zijn. Als 3e 
werd ram 189-73182 geplaatst, fokker I. Altenburg en eigenaar B.T. Naber. Een best ontwikkelde ram 
die in zijn geheel wat meer rasuitstraling mocht hebben. 
 
Voor de sterke kampioenschap ramlammeren werden er 5 opgesteld: 5897-63103, 5578-78737, 
228-06884, 5578-17761 en ram 6465-30777. Twee van deze 5 opgestelde rammen stonden ook al bij 
de laatste 5 in Ambt-Delden met de kerstshow opgesteld, de jury vond in deze 2 rammen de 
Kampioen en reserve kampioen. Een mooie prestatie! 
Kampioen ramlammeren 5897-63103 en reserve kampioen 5578-17761. 
 
 



De laatste rubriek, rubriek met 6 ooilammeren was van uitstekende kwaliteit. 
Als eerste werd geplaatst ooi 5578-78738, fokk/eig. J. Zomerman. Een zeer fraai en compleet 
exemplaar. Goed ontwikkeld en bespierd, best beenwerk., zeer goede vacht en een fraaie kop. Een 
uitlopend kopnummer en terecht tot kampioen uitgeroepen. Op de 2e plaats ooi 6465-30744 
fokk/eig. M. Postma. Fraai ontwikkeld en bespierd lam, best en breed kruisvorm, goed beenwerk, zou 
in de ruglijn wat sterker mogen. Dit ooilam werd tot reserve kampioen uitgeroepen. Op de 3e plaats 
ooi 6465-30765, fok/eig. M Postma. Best ontwikkeld en breed gebouwd, mist de laatste luxe en 
uitstraling. 
Verder nog een ruim gebouwd ooilam van J Zomerman die de laatste luxe wat mist en 2 
ooilammeren van R. Hoekstra. 2 fraai rastypische iets kortere en gewoon ontwikkelde ooilammeren. 
 
Dagkampioen van zowel de witte als de blauwe Texelaar werd het ramlam van T. van. 
Deijne/I.Altenburg /de Schiffart (wit) Ramlam 5897-63103, Proficiat! 
 
Tot slot kunnen we terugzien op een zeer geslaagde keuringsdag hier in Tolbert(Regio-Noord) 
Wel moet er nog een kritische noot worden gemaakt voor wat betreft toiletteren van de dieren. Het 
gaat soms net buiten de grenzen en regels genoemd in het reglement van het NTS.  
Verder moeten we de rastypische kenmerken van de Texelaar niet uit het oog verliezen. Mijns 
inziens worden de accenten iets te veel gelegd bij ontwikkeling (zwaar, groot en lang.) Bespiering, 
kop en rasuitstraling zijn zeker net zo belangrijk. Alle onderdelen van de Texelaar moeten even zwaar 
worden gewogen en beoordeeld, met als resultaat de complete Texelaar. Zie ons fokdoel! 
 
Allen bedankt! 
Tot zover de winterkeuring 2018! 
 
Verslag, 
H. Blok. 
Zuidwolde gn. 
 
 
 
 
 
 


