
Luxe rammen op Rammendag Blijham. 

 
Op zaterdag 5 januari jl werd er in Manege Wittenburg te Blijham weer de jaarlijkse rammendag 
gehouden van Schapenfokvereniging Westerwolde/Zuid Oost Groningen. Er waren ruim 30 
dieren aangemeld. 
De rubriek oude rammen werd gewonnen door ram 1947-78286 van J. Zomerman –Appingedam. 
Deze 93 kg wegende ram is een uitlopend kopnummer, heeft een goede bespiering en een 
mooie kop. Deze ram werd tevens Kampioen oude rammen en later op de dag dagkampioen. 
1b en later reserve kampioen werd ram 4736-18851 van R. de Vries – Doezum. De ram weegt 
112 kg en blinkt uit in ontwikkeling, goede bespiering en benen. 
De rubriek 1,5 jarige rammen was een hele beste rubriek. Eerste werd 6465-30764 van J. 
Zomerman. Deze ram woog 96 kg en is een ram met veel ras en uitstraling. Een kleine 
aanmerking kreeg de ram op de vacht. De ram werd later Kampioen 1,5 jarige rammen. 
Tweede in deze rubriek werd ram 9309-25245 van de Vries v.n. Deze ram weegt 81 kg en is een 
ram met veel rastype, en een goede vacht en bespiering. Hij komt echter iets macht te kort t.o.v. 
de 1a. Deze ram werd reserve kampioen. 
In de eerste rubriek ramlammeren was er wederom succes voor Zomerman met ram 5578-
60867. Dit 62 kg wegende ramlam is aanvoerder van een wisselende rubriek. Hij werd gevolgd 
door ram 5546-95397 van J. Claus - Loppersum. Deze ram heeft heel veel spieren, maar is wat 
minder ontwikkeld dan de winnaar. Hij woog 60 kg. 
In de tweede rubriek ramlammeren werd ram 5655-21160 (72 kg) van de comb. M. en J. Postma 
- Doezum eerste. Deze ram heeft een mooi type, kruis en benen. Een best bespierd en luxe 
kopnummer. Hij werd gevolgd door 6465-64824 van M. Postma uit Doezum. Het is een ram met 
een beste ontwikkeling en evenredigheid. Hij weegt 74 kg. 
In de derde rubriek ramlammeren werd ram 5578-9026 eerste. Hij is eigendom van J. Zomerman. 
Dit beste kopnummer weegt 66 kg. Tweede werd ram 9305-60890 van M. Postma. Deze 70 kg 
wegende ram werd door de jury beoordeeld als een mooie brede ram, maar de 1a heeft meer 
uitstraling.  
In de rubriek met een hoge vruchtbaarheidsindex was de winst voor 5093-29726 van M.C. 
Lokerse te Meeden. Dit is een goed ontwikkeld ramlam met een fraaie kop, maar mocht in de rug 
iets sterker. De ram woog 66 kg. Tweede werd ram 5093-29717 eveneens van Lokerse . De ram 
weegt 62 kg en is een dier met een mooi kruis en goede benen, maar heeft iets minder uitstraling 
dan de 1a.  
De winst bij de ooilammeren was voor 6016-83551 van R. Hoekstra en zoon uit Eastermar in een 
heel sterke rubriek. Dit is een heel fraai ooilam met een mooie body, breed en beste benen, 60 kg 
zwaar. Tweede werd 5578-60870 van Zomerman. Dit 60 kg wegende lam heeft een fraai front, 
mooi zijaanzicht, maar heeft iets te veel hak. De ooilammeren werden ook kampioen en reserve 
kampioen. 
Het kampioenschap van de ramlammeren werd gewonnen door: 5655-21160 van de comb. 
Postma. Hij werd door de jury heel luxe genoemd en is zeer fraai gebouwd. Reservekampioen 
werd ram 5578-9026 van Zomerman. Hij is iets minder in de voorhand dan de Kampioen. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde rammendag met beste dieren in de ring. 

 


