
Op zaterdag 11 maart hielden wij de tweede editie van onze rammenshow in 

samenwerking met de 7-rassenclub. Vorig jaar was de eerste editie die door beide clubs 

goed is bevallen. Er zijn door de clubleden 2 Hulstlander - en 14 Thrianta rammen 

ingestuurd. In totaal waren er 66 rammen aanwezig. In vergelijking met vorig jaar een 15 

tot 20 dieren minder. Wel was er veel belangstelling voor de rammendag en waren we 

met bijna 30 fokkers en keurmeesters tezamen in Beemte Broekland.  

 

's Ochtend was een klein clubje al vroeg aanwezig om op te bouwen. De heenreis was 

prachtig met nog overal sneeuw onder een helder blauwe hemel. De wegen waren goed 

schoon en dus was het voor een ieder goed te rijden. Het opbouwen verliep vlot en voor 

9 uur stonden alle kooien en konden de binnenstromende fokkers ook inkooien. 

Om 10 uur opende Henri de rammenshow met een praatje en al snel zijn we gaan 

keuren. 

 

Hannes van de Steeg keurde de Thrianta’s en Hulstlanders. Bij de 7-rassenclub keurde 

Henri van Weelden, Gerwin van Westerveld en Heleen van der Velde. 

Schrijvers en aandragers meldde zich rap bij de keurmeesters en zo konden we snel aan 

de slag. Iedere keurmeester had ongeveer 16 dieren te keuren en om die reden konden 

we voor de lunch nog de winnaars uitmaken door middel van de HEP. 

 

Hannes maakte de winnaars van onze club alleen uit, omdat alle dieren ook in zijn 

keuring zaten. De fraaiste van onze club werd een jonge Thrianta ram van Heleen van der 

Velde, tweede werd een oude Thrianta ram van Michel Bakker en derde werd een jonge 

ram van Fokke Nijmeijer. 

Hannes heeft hierbij nog een praatje gehouden en uitgelegd waarom deze drie dieren op 

deze manier geklasseerd zijn. De ram van Michel Bakker toonde een fraai type, maar had 

in kleur wat zuiverder gemogen en was iets ‘geschift’.  

De ram van Fokke Nijmeijer toonde de beste pels van alle dier, maar liet het wat zitten in 

de schouders. Deze ram toonde ook het donkerste van dekkleur, maar wel ruim 

acceptabel binnen de normen.  

De ram van Heleen van der Velde werd vandaag de winnaar. Dit is een zeer complete 

ram, maar was helaas niet helemaal klaar en was iets vlekkerig.  

 

Bij de 7-rassenclub werd een prachtige Parelfeh ram van meneer de Jong de beste van de 

club. Een dier met een super pels, prachtige kleur en schitterende pareling. Dit dier werd 

even later dan ook de dag winnaar en werd door de HEP verhoogd tot U98,5!  

De winnende Thrianta, een Alaska van combinatie van de Heuvel en een Havana van 

Henk Tromp werden verhoogd tot U98.  

 

Na de HEP was het tijd voor de lunch en genoten we met 30 man in een hele grote kring 

van een kop tomatensoep, broodjes en een kroket. Na de lunch hebben we een kleine 

verloting gehouden ten bate van de clubs en om de kosten van de rammendag te 

compenseren.  

Hannes heeft daarna de twee aanwezige EU Thrianta’s besproken en hield een pleidooi 

om samen te werken en ervoor te zorgen dat de Thrianta’s en Hulstlanders een klein 



slagje groter worden en vitaler. De hoeveelheid lijnenteelt die bij beide dieren de 

afgelopen decennia is toegepast is goed geweest, maar zorgt ervoor dat dieren minder 

vitaal worden en dus minder groeien. Heleen heeft aangegeven dat er in Duitsland goede 

dieren kunnen worden gehaald voor beide rassen en dat de speciaalclub hierin graag wil 

en kan helpen. Schroom dus niet om daar je vragen neer te leggen! 

 

Henri heeft daarna het een en ander verteld over de pelzen bij verschillende rassen. Hier 

ontstond een mooie discussie tussen fokkers en keurmeesters, waarna de conclusie kon 

worden getrokken dat het belangrijk is om als keurmeester feeling te hebben met het ras 

en dat dit nog wel eens lastig is met vrij zeldzame rassen. 

 

De 7-rassenclub heeft nog kort hun jaarvergadering gehouden en tijdens de rondvraag is 

aan de fokkers gevraagd of ze het zagen zitten om tijdens de volgende editie de 

clubkeurmeesters te wisselen. Daarop waren de meningen eerst wat verdeeld, maar 

hebben we uiteindelijk toch besloten dat dit een goed idee is met oog op het steeds 

kleiner wordende keurmeesterskorps en dat het goed is om meer keurmeesters bekend 

te laten worden met de clubrassen. Volgend jaar zal de Thrianta- en Hulstlanderclub 1 of 

2 keurmeesters leveren en de 7-rassenclub 2 of 3. De keurmeesters zullen dan over alle 

aanwezige rassen verdeeld worden. 

 

Na de prijsuitreiking werd er uitgekooid en was binnen vijftig minuten de zaal helemaal 

schoon. Volgend jaar zou het fijn zijn wanneer er een aantal leden van onze club willen 

helpen opruimen. Alleen Heleen en Martin hebben dit jaar geholpen. Uiteraard hoeft dit 

niet tot het einde te duren, maar één of twee kooien helpen afbreken om daarna 

huiswaarts te gaan zouden de besturen van beide clubs op prijs stellen. 

 

Wij willen via deze weg nogmaals alle prijswinnaars feliciteren. Het was een zeer 

geslaagde dag en daarom is er volgend jaar op de tweede zaterdag van maart weer een 

rammenshow samen met de 7-rassenclub in Beemte Broekland. 
 


