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                        Jury dag 2 juli 2022        

 
 

Op  verzoek van de gezamenlijke fok technische commissie  van het N.T.S. en het T.S.N.H. is er op 2 juli jl.  een  
jury dag georganiseerd door Arie Zee, Marcus Postma en Wout Rodenburg. 
Het thema van deze dag is : 
 

“ Het bevorderen van een uniforme jurering  op fokdagen “. 
  
Zonder schapen, geen jurydag. Het schapenfokbedrijf van Alex en Janet van der Linde  in Hasselt  was deze dag 
onze “oefenlocatie” en dankzij hun gastvrijheid, mooie locatie en fraaie schapen  is deze dag mede mogelijk 
gemaakt.  
Verheugend om te zien dat er  27  personen uit alle windstreken naar Hasselt waren gekomen om zich te laten 
updaten. 
Naast de  “ervaren”   juryleden , die regelmatig actief zijn op fokdagen, en een aantal leden van de foktechnische 
commissie, waren ook een aantal jeugdige en mogelijk toekomstige juryleden aanwezig om de kneepjes van het 
vak te leren. 
Om het doel ( bevorderen van een uniforme jurering) te behalen zijn een aantal essentiële zaken behandeld. 
Als leidraad geldt hiervoor de ras beschrijving  en  het fokdoel 2025 voor de Texelaar. 
 
Nadat Martin Dam,voorzitter van de foktechnische commissie,  de dag opende, hield  Wout Rodenburg een  
presentatie waarin de rasbeschrijving en het fokdoel van de Texelaar nader belicht werd. 
Dit zijn immers de twee pijlers  waarop de stamboek texelaarfokkerij in stand wordt gehouden en daar waar 
mogelijk wordt verbeterd. 
Voorts volgde een uitleg van alle  exterieuronderdelen van kop tot algemeen voorkomen. 
Ook werden een aantal tips en handreikingen gedaan voor een goede bespreking van een individueel dier en een 
groep dieren. 
Belangrijk hierbij is om goed en zorgvuldig  waar te nemen en duidelijk te omschrijven  wat je ziet. 
 
Tevens zijn de etiketten voor een jury/keurmeester onder de aandacht gebracht : 

• Meld je bij aankomst direct bij de organisatie; 

• Ga voor- of tijdens de keuring geen dieren bekijken/beoordelen of in discussie met eigenaren (dit om de 
objectiviteit van een jurylid geen geweld aan te doen ) 

• Doe geen handel voor of tijdens de keuring. 

• Tenslotte werd de toiletteerrichtlijn onder de aandacht gebracht. 
   

Hierna volgde het praktijkgedeelte. 
 
De deelnemers werden in drie groepen verdeeld en gecoacht door Marjo van Bergen, Johan Knaap en Wout 
Rodenburg. 
Elke deelnemer moest van een oudere ram de lineaire score opmaken. 
Bij een lineaire score wordt je min of meer gedwongen om alle onderdelen van het schaap kritisch en zorgvuldig 
te beoordelen en vind een constatering plaats van wat je ziet. 
Dit was een mooie oefening om de deelnemers “scherp” te maken voor de volgende opdrachten. 
 
Voorts heeft Pieter Jan Groot drie oudere rammen op volgorde geplaatst en deze plaatsing gemotiveerd 
toegelicht en van vakkundig commentaar te voorzien.   
 
Hierna mochten alle deelnemers zelf aan de slag. Men mocht een groep van  5  oudere ooien, 5  1-jarige ooien 
en een groep 1 jarige rammen gaan beoordelen, op volgorde plaatsen en werd de plaatsing door 1 van hen 
gemotiveerd toegelicht. 
Hierbij kreeg men de opdracht om per dier minimaal twee positieve kenmerken te benoemen en te motiveren 
waarom de plaatsing op deze wijze werd gedaan. 
Elke deelnemer kreeg na zijn mondelinge toelichting feedback van de coaches 
 
Hierna werd de plaatsing per dier besproken, ook in vergelijking met de plaatsing welke de jury,(Marjo, Johan en 
Wout) voor die tijd had opgemaakt. 
 
Na de lunch pauze werd er nog tweemaal ge oefent in het uitzoeken van de beste 3 ramlammeren uit een groep 
van ongeveer 20 ramlammeren. 
Dit bleek minder eenvoudig dan gedacht, gezien het hoge niveau van de aanwezige ramlammeren. 
Uiteindelijk is men er toch in geslaagd en volgde een vakkundige uitleg voor de gekozen dieren. 
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Na de evaluatie is een ieder weer met extra kennis huiswaarts gekeerd en klaar voor het nieuwe keuringseizoen. 
 
Ik wil alle deelnemers bedanken voor hun enthousiasme , inzet en  het welslagen van deze mooie dag. 
Tenslotte ook veel dank aan de familie van der Linde voor hun gastvrijheid, mooie schapen en prima verzorging 
deze dag. 
 
Wout Rodenburg 
 
 
Hier nog een kleine sfeerimpressie van deze dag, waarbij geen tekst nodig is ! 
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