
Gert Helmes topperfokker uit Etten. 

Hij fokt al sinds 1967 schapen en is begonnen met 2 ooilammeren van de texelaarfokker Snelting uit 

Gendringen. Na zijn diensttijd in 1974 werden deze ooien ingeschreven door de toenmalig inspecteur 

dhr. Oortgiesen als register ooien. Hij werd door de heren Wim van Aken en Frits Bleekman aangezet 

om lid te worden van het N.T.S.  

Daarna heeft hij nog 3 ooilammeren van dhr. C. Spaan gekocht op een keuring in Alkmaar, samen 

met de ram 1340K - G1143 gefokt door Piet Verberne uit Texel; deze waren de basis van zijn huidige 

fokkerij.  A-ooi 3021-7316 is de stammoeder die ook terug te vinden is in de fokkerij van de fam. van 

Aken. Ooit begon hij met een koppel van 10 á 14 ooien, die daarna uitgroeide tot 20 á 28 ooien en op 

dit moment heeft hij nog 15 ooien. 

Ooien die veel invloed hebben gehad op zijn fokkerij zijn de A-ooi 3021-7316, de Sterooi 2095-0026 

(20 ptn) en de 1e A-ooi van zijn bedrijf 2095-0079. Tevens waren belangrijk de ooien 2655-262 en 263 

uit de moeder 0500-219 door hemzelf gefokt. Van ooi 2095-34247 A-91 zijn op dit moment nog veel 

nakomelingen op het bedrijf aanwezig. 

 

A- ooi 2095-34247 werd als 1-jarige al kampioen. 

De rammen die belangrijk zijn geweest,  zijn; 1340K - G1143 fokker P. Verberne, 1851-152 Pr. 1851-

0197 en 0477 gefokt door van Aken. A-Ram 2095-392, 2095-420 vader van de Horinga ram 461-1100, 

1851-66330, 6254-10711 H. Kraayevanger, 2107-46772 C. Heuvel en de laatste A-Ram 2095-5262. 

Een goeie ontwikkeling en een sprekende kop, fiere houding met een mooie halsaansluiting, zijn in 

zijn fokkerij van belang. Kort gezegd balkvormig-breedte-kruis. Het beenwerk en de uiers verdienen 

wel nog aandacht in zijn fokkerij. 

Aan keuringen neemt Gert graag deel, om daar de contacten te onderhouden met mede fokkers en 

te kijken waar zijn dieren staan. Het is een goed moment om je verbeterpunten te onderkennen. De 

mooiste resultaten die hij heeft geboekt tijdens keuringen zijn 1A afstammingsgroepen en het beste 

hok 4-tal ooilammeren uit de Commandeur ram op de nationale keuring. Ook 4 ramlammeren  bij de 

beste 10 in Didam van ram 2964-00981 gefokt door J. v.d. Velde. Hij heeft ook een fraaie fokkerij 

prestatie geleverd door 2 A rammen te fokken, de rammen 2095-392 en 2095-5262 zijn daarvan het 

resultaat. 



De stimulans om door te gaan met de fokkerij is om mooie exterieur schapen te fokken en het 

contact met andere fokkers. Hij is zeker aanhanger van het huidige fokdoel, is wat minder bezig met 

al die cijfers. Wel vindt hij het erg van belang dat er voldoende lammeren worden geboren, maar 2 

per ooi is meer dan voldoende. De eisen voor moeders van fokrammen en fokrammen zelf moeten 

wel boven de 2 lammeren gemiddeld zitten. Gert zijn spreuk is  “kijk eerst naar de moeder, de vader 

ken je toch wel”. 

 

Dit drietal werd beste hok op de keuring in Zevenaar in 2019. 

 


