
 
 
 

Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS) Afdeling: Noord      
   
VERSLAG van keuring op KEURWAARDIGHEID van ram : NL00586-11455  
            
GEGEVENS VAN DE RAM: 
Exterieur: 
kop:90 ont: 90 bes:90 eve:87 typ:89 bee:84 vac:88 alg:89 h:71 l:78 d:34 
 
Fokwaardeschatting totaal geb.: -0.04/66 
Geb.:  2014     
V. : NL04212-43105     
M. : NL00586-01239     
Fokker: H. Blok 
Eigenaar: Dutchtex 
Predikaat Premieram is toegekend in: 2018 

 
 
GEGEVENS VAN DE NAKOMELINGEN: 
Geboortejaar   aantal  perc.  geloot   
2017/2018   gezien 31 gezien  nee  
 
 
 
Bedrijfsnummers van fokkers waarvan nakomelingen gezien zijn: 0586, 0346, 3319 
   
 

BEOORDELING NAKOMELINGEN: 
 
Rammen:                                       Groepsbeoordeling 
Leeftijd:1.5/2.5 aantal: 6 kop:88 ont:87 bes:89 eve:87 typ:87 bee: 83 vac:88  uniformiteit: 85 
   
Typering van de groep rammen: 
 
Een wisselende groep anderhalf jarige rammen. Met name door de wisseling in ontwikkeling 
van goed tot normaal, vooral door de lengte. 
De rammen toonden een extra brede lenden en een beste bespiering in de achterhand. De 
plaatsing voorhand en het gebruik van de voorbenen mocht wat beter. 
Een zeer complete 2.5 jarige ram aanwezig met een beste bouw en ontwikkeling, en veel 
rasuitstraling. 
 
 
Ooien :                                            Groepsbeoordeling  
Leeftijd:1,5/2,5 aantal:25 kop:88 ont:89 bes:89 eve:88 typ:88 bee:86 vac:88 uniformiteit:85 
 
Typering van de groep ooien: 
 
Zeven 2.5 jarige ooien gezoogd. Deze groep dieren toonde veel lengte en vleesopdruk. 
Achttien 1.5 jarige ooien. Een afwisselende groep ooien met uitschieters zowel boven als 
onder het gemiddelde. De groep ooien is gemiddeld goed ontwikkeld. De ooien toonden veel 
rasuitstraling en beschikken over een zeer goede bespiering. Goede benen en het gebruik 
hiervan maakten de ooien net even sterker dan de rammen. 
 
 
 



 
Ramlammeren:                               Groepsbeoordeling  
Aantal:  16   kop:88 ont:87 bes:88 eve:88 typ:87 bee:84 vac:86 uniformiteit:87 
 
Typering van de groep ramlammeren: 
 
Een normaal ontwikkelde groep lammeren met wederom een goede bespiering ook met 
name de brede lendenpartij.  
De stand en het gebruik van de voorbenen laat bij sommige dieren te wensen over. 
Enkele opvallende exemplaren gesignaleerd met name qua ras en uitstraling. 
 
 
Ooilammeren:                               Groepsbeoordeling 
Aantal:11 kop:86 ont:85 bes:86  eve:86 typ:86 bee:85 vac:85 uniformiteit:84 
 
Typering van de groep ooilammeren: 
 
Een wisselende groep ooilammeren met name qua ontwikkeling en type. 
De conditie van de ooilammeren was daarentegen ook wat gewoon. De ooilammeren zijn 
gemiddeld normaal bespierd.  Enkele lammeren komen wat lengte tekort in het kruis. 
 
 
 

CONCLUSIE: 
 
Op basis van de gemiddeld goede ontwikkeling van de dieren en een beste bespiering met 
name de bespiering over de rug, en het vertoonde type, verleend de commissie ram  
NL0586-11455 het predicaat keurram. 
 
 
 
 
 
           
Keuringsdatum: 13 aug 2019 
Keuringscommissie: H.J. Schuldink,  G.H. Kuipers, L.J. vd Molen, J. Knaap, J.O. 
Moorthamer, A. van Loo  
 
 
 
 
 
 
 


