
Rammendag Tolbert. 

Op zaterdag 6 februari j.l. vond in Tolbert in manege Kazemier de 

jaarlijkse rammendag plaats van uitsluitend witte Texelaars. Onder 

een goede publieke belangstelling werden in vlot tempo de rubrieken 

afgewerkt. Opvallend was dat de kopplaatsen werden bezet door 

dieren met een uitmuntende kwaliteit. Best ontwikkeld met daarbij 

veel lengte en inhoud, wat zich daardoor vertaalde in beste 

gewichten. De oudere rammen zaten rond en boven de honderd kg. 

De ramlammeren zelfs tot 80 kg. Met dergelijke dieren kunnen we de 

houderij op dit moment zeker vlot bedienen. De oudere rammen 

hadden in ram 0189.75741  ( gew= 106 kg )een absolute topper. Op 

meerdere keuringen gaat de ram, gefokt door Ido Altenburg en R. de 

Schiffart (Oosterwierum) steeds met de hoogste eer strijken. Een 

best ontwikkelde ram, met daardoor veel inhoud en een correcte 

bouw,met een mooie rasopdruk. Als 1B staat ram 3938-74890 

(gew=100 kg) ;van fokk Commandeur ; eig Bart Noordhuis uit Een 

beslist ook best zijn mannetje ;Veel ras met een goede bespierdheid 

en dito ontwikkeling Een lust voor het oog om deze rubriek te mogen 

aanschouwen , de topklasse droop er vanaf. Beiden rammen 

behaalden bij de rubrieken oudere rammen ,zoals te verwachten het 

kampioensschap en de reservetitel.  

De 2 jarige rammen hadden in ram 0228-05504 fokk; Santema eig 

J.M Helmus uit Oldekerk ,een goed kopnummer: een goed gebouwde 

en best geblokte ram van goed type  ( gew; 89 kg) ,als 1b stelde de 

jury wederom een fokproduct van Santema op ; 0228-5527 gew = 95 

kg, eig comb Broersma/  Jansma uit Drachten ,beide rammen hadden 

0228-42375 als vader. 

De anderhalf jarige rammen verdeeld over 3 rubrieken haalden 

gemiddeld ook een best niveau .Bovenaan plaatste zich ram 5578-



27126 ( gew =86kg) van J.Zomerman Appingedam ;een typisch goed 

gelijnde ram met een goede inhoud overigens wat gewone vacht. De 

1B deed er beslist niet voor onder ; ram 4112-29673  ( gew 94kg) 

fokker  Nuijens  eigenaar L.Regnerus uit Hallum . Een ram met veel 

inhoud gepaard gaand met  een zeer fraaie gebloktheid en goede 

rasuitstraling. Beide rammen waren dus zeker aan elkaar gewaagd. 

Moderne rammen ,waarbij de jury , s middags tijdens de 

kampioensschaps-keuring terecht tot het inzicht kwam ,dat de 

hoogste eer toch maar moest gaan naar de ram van Regnerus ,de 

reserve was dan voor de ram 27126 van Zomerman. Beiden dus 

waardige kampioenen! 

In een andere rubriek 1 jarige rammen waar de ram 5655-20800  ( 

83kg )fokk Rodenburg eig Y.T Postma uit Surhuizum aan kop ging , 

kon men de beslissing van de jury niet geheel volgen . Deze ram had 

een mooie rasuitstraling,  had een bemerking op het beenwerk met 

name voor ,maar miste toch wat massa en inhoud. De als 1B 

geplaatste ram 5655-20861 (gew 93kg) fokker ook Rodenburg 

eigenaar K.Tichelaar uit Wirdum; een best ontwikkelde ram met veel 

lengte en inhoud ,was verder solide gebouwd ,de kop had mogelijk 

net even meer  uitstraling kunnen hebben.  

De rubrieken rubrieken ramlammeren hadden goede tot ook beste 

kopnummers. Bij de laatste 4 bleven over 0282-47972 ( gew-80kg !!!) 

fokker vdWey ,eigenaar M.Postma uit Doezum ;een enorm 

ontwikkelde ram met een zeer mooie gebloktheid ,dus veel inhoud 

tonend met ook een goede rasuitstraling. Ram 0797-73582  ( 64 kd) 

van eig –fokker Harm de Boer uit Ruinerwold toont veel ras met een 

goede gebloktheid  Dan hebben we ram 4994-73582 ( gew-63 kg) 

fokker Daamen Heyningen , eig J.Zomerman Appingedam; een luxe 

ram met een beslist mooi zijaanzicht is verder  goed geblokt, maar 

heeft toch een kleine bemerking op het beenwerk . Ram 055-95788 ( 



gew =74kg) van fokker-eigenaar G.Fopma uit Mantgum, is 

zondermeer best ontwikkeld ,heeft een super voorhand ,toont veel 

inhoud met een fraaie lengte met daarbij een  brede rug- en 

lendenen. De kop zou net even wat adel kunnen vertonen.Het 

gewicht geeft immers ook al aan wat beschreven is. De jury koos 

uiteindelijk voor als  beste ramlam 4994-73582 van Zomerman en als 

reserve ram 055-95788 van Fopma , al had de jury net zo goed de 

rollen mogen omdraaien.   

Er was nog een rubriek ramlammeren met een vruchtbaarheids-index 

van boven de 110 .Een zeer opvallend ramlam was in dit geval 5093-

11475 ( 63kg)  van M.C.Lokerse uit Doezum ,veel ras tonend met een 

hele fraaie kop en passende bespierdheid en gebloktheid . 

Een rubriek ooilammeren tot slot had zondermeer 2 toppers aan kop. 

.Als eerste werd geplaatst lam 5578-34874  ( 57 kg) van Jurjen 

Zomerman uit Appingedam ; een mooi gelijnde lange ooi met  fraaie 

kop ;een plaatje.  Het andere ooilam was 6465-30649 (gew=67kg) van 

M.Postma uit Doezum ,bezat ook alle goede raskenmerken en ging 

bovendien goed over de benen. Beiden ooilammeren zijn 

ongetwijfeld  zeer goede rasvertegenwoordigers. 

Een geslaagde keuring waarbij de ingeschreven en getoonde dieren 

veel perspectief bieden voor onze Witte Texelaar-fokkerij waarbij de 

houderij ook zeker van kan profiteren . 

 

Verslaglegging; Geert Everts 

Bronneger. 

 


