
Goede rammendag in Bijham 

Afgelopen zaterdag 16 januari werd in de Blijham weer de jaarlijkse 

rammendag gehouden van  Schapenfokvereniging Zuid Oost 

Groningen/Westerwolde. Het was jammer dat er enkele mensen verstek 

moesten laten gaan door de hevige sneeuwval van de nacht er voor. 

De eerste rubriek oude rammen werd gewonnen door 0228-42462 van M. en 

O. Uineken uit Bonne. Een royaal ontwikkelde ram met een goede lengte en 

bespiering. Op de 1b stond ram 6016-96565 van R. Hoekstra en zoon uit 

Eastermar. Een luxe ram, maar iets minder ontwikkeling dan de 1a, de ram 

heeft wel een best achterstel. Deze twee rammen werden resp. ook Kampioen 

en Res. Kampioen. 

Bij de 1,5 jarige rammen werd ram  5578-27126 van J. Zomerman – 

Appingedam als eerste geplaatst. Deze ram is een best kopnummer in een 

goede rubriek, de ram heeft een zeer beste bespiering en mooi van lengte. 1b 

werd 5093-11451 van M.C. Lokerse – Meeden, dit is een zeer vleestypische 

ram. Ook deze rammen werden later Kampioen en Res. Kampioen. 

In de eerste rubriek ramlammeren werd ramlam 5578-34827 van J. Zomerman 

v.n., een goed ramlam met een zeer fraaie kop. Als tweede werd 4705-43258 

van comb. Hoekstra/Damkot –Eastermar geplaatst, een vleestypisch ramlam, 

maar mocht even meer lengte vertonen. 

In de tweede rubriek ramlammeren ging 4994-73582 van J.Zomerman v.n. met 

de hoogste eer strijken. Dit is een zeer luxe ramlam, heeft een goede kop, mooi 

gelijnd en goed droog beenwerk. De 1b werd 1947-08286, eveneens van 

Zomerman. Ook een best ontwikkeld ramlam met een goede lengte. 

De derde rubriek ramlammeren, met hoge vruchtbaarheidsindex (v.b.i.), werd 

gewonnen door 5093-11490 van Lokerse v.n. Dit ramlam heeft een v.b.i. van 

120, heeft een luxe uitstraling, maar mocht wat meer massa vertonen. Ramlam 

1174-44499 van Comb. Huisman-Koops – Hoogezand werd tweede, een royaal 

ontwikkeld ramlam, met goede benen, maar mist wat uitstraling. 

Bij de rubriek ooilammeren werd de rij aangevoerd door ooilam 5578-34874 

van J. Zomerman v.n., een zeer fraai ooilam met veel uitstraling, tweede werd 



ook een ooilam van Zomerman, n.l. 5578-34900, ook een best ooilam, maar 

heeft minder ontwikkeling. 

Kampioen bij de ramlammeren werd ramlam 4994-73582 van Zomerman. De 

res. Kampioen was ook van Zomerman, n.l. 1947-08286. Aan het eind van de 

keuring werd door het publiek de publiekskampioen gekozen uit alle 

kampioenen. Ook dit keer werd ramlam 4994 – 73582 weer tot de beste 

gekozen, een waardige kampioen!! 

Na de keuring hebben we heerlijke snert gegeten in de kantine van de Manege 

Wittenburg en konden we terugkijken op een mooie rammendag. 


