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Onder redelijke warme weersomstandigheden was er een redelijke publieke belangstelling voor de keuring in Sint-Oedenrode. 

De kwaliteit was 
uitstekend 

   

Hieronder de belangrijkste uitslagen van de keuring. 
  

    
    

Uitslag Diernummer Eigenaar Opmerkingen 

Rammen 2019 of eerder 
   

1A+Kampioen B31089-00282 Th. V. Deijne zeer goed ontwikkeld met veel lengte en mooie kruisvorming 

1B 2325-15245 J de Beer  mooie kop, vel rasuitstraling , breed bespierd 

rammen geboren in 2020 
   

1A+res kampioen 25987-63731 Th. V. Deijne goed ontwikkeld, veel lengte en goed bespierd 

1B 5467-91936 J de Beer  goed bespierd en goed beenwerk en veel rasuitstraling 

rammen geboren in 2021 
   

1A+Kampioen 3289-62178 G. Muskens breed bespierd,veel ras , goede lengte  ram met macht 

1B+ res Kampioen 5467-65222 J de Beer veel ras met goed beenwerk en mooi bespierd en mooie kop 

1A 04799-48647 J Fransman veel vleesopdruk en goede benen 

1B 01524-03224 M. van Hoof mooi van type en goed ontwikkeld 

1A 25897-63811 Th. v. Deijne, M. 
Eilers 

evenredige brede vleesram 

1B 05897-63856 Th v Deijne,J. v. 
Kessel 

goed ontwikkeld en goede benen 

Ramlammeren enkeltal 
   

1A 3215-66251 P.vd Goor mooi van type en goed ontwikkeld en veel type 

1B 04992-44518 T. v. Schijndel mooi ontwikkeld en veel vleesopdruk 

2tal ramlammeren 
   

1A+beste hok 
 

J van Kessel veel vleesopdruk, veel ras en goede vachten 

1B 
 

T. Oomen best bespierd en goede ontwikkeling 

3tal ramlammeren 
   



1A+beste hok 
 

Th v Deijne uniform drietal, zeer goed ontwikkeld en veel lengte 

1B 
 

Th v Deijne zeer goed ontwikkeld en mooi evenredig 

1A 
 

G Muskens veel lengte, goed bespierd met veel vleesopdruk 

1B 
 

Th v Deijne goed ontwikkeld en zeer uniform 

oudere ooi met 2 
lammeren 

   

1A+beste hok 
 

H. Dinghs goed bespierd  en mooi rastypisch 

1 1/2 jarige ooi met 
lammeren 

   

1A+ beste hok 
 

H. Dinghs uniform met best bespiering 

Oudere ooi enkeltal 
   

1A 
 

C van Aken ooi met mooie lengte, goed bespierd en fraaie kop 

oudere ooien tweetal 
   

1A 
 

J. Laurenssen apart uinform tweetal 

oudere ooien drietal 
   

1A+beste hok 
 

G. Muskens uniform drietal, goed bespierd met veel ontwikkeling en ras 

1 1/2 ooien 3tal niet 
gezoogd 

   

1A+ beste hok 
 

Th v Deijne uniform drietal met veel ras en bespiering 

ooilammeren 2 tal 
   

1A+beste hok 
 

C van Aaken uniform en goed ontwikkeld 

ooilammeren 3 tal 
   

1A+beste hok 
 

H. Dinghs zeer uniform drietal met veel ras en mooie kruisen 

afstammelingsgroepen 
   

1A 
 

H. Dinghs uniforme groep  en veel vleesopdruk     

10 beste ramlammeren 63933 th van Deijne 
  

 
63951 th van Deijne 

  

 
63956 th van Deijne 

  

 
63990 th van Deijne 

  

 
63985 th van Deijne 

  

 
63952 th van Deijne 

  



 
5850 t. Oomen 

  

 
61414 j.v. Kessel 

  

 
50371 h. Dinghs 

  

 
62202 g. Muskens 

  

 


