Verslag prijskamp 'Texel' te Eeklo op 14/7/2013.
Het frisgroene terrein van de 'Schoolhoeve', het prachtige weer en de veelbelovende dieren,
waren het startschot van een mooie prijskamp.
Ramlammeren
In de eerste reeks van de ramlammeren werd Marc Baele beloond met goud voor zijn 10510255. Jean-Pierre Stockman verdiende zilver met 4100-0515. Brons ging naar Christof
Wauters met ramlam 4271-0099. Het mag gezegd dat deze reeks een heel sterke reeks was,
want alle drie de dieren werden gekozen bij de beste vijf ramlammeren.
De tweede reeks werd aangevoerd door Wilfried Blanchaert met 1053-0400. De tweede plaats
was voor 4100-0527 van Jean-Pierre Stockman en de derde voor 4103-0143 van Polydoor
Heye.
De reeks 'tweetal ramlammeren' was een reeks met goede dieren. Als beste hok werd dat van
Marc Baele met 1051-0274 en 1051-0258 bekroond.
De vijf beste ramlammeren zijn geworden:
1051-0255 en 1051-0274 van Marc Baele
4100-0515 van Jean-Pierre Stockman
4271-0099 van Christof Wauters
1053-0400 van Wilfried Blanchaert
Ooilammeren
Het podium van de ooilammeren werd op de eerste en de derde plaats bezet door 2
ooilammeren van Jean-Pierre Stockman. Dit waren respectievelijk 4100-0514 en 4100-0520.
Op de tweede plaats stond het ooilam 4223-0130 van Luc Deschuyteneer.
Ook voor de tweetal ooilammeren werden 2 reeksen gevormd met zeer goede dieren. Als
beste hok bij de ooilammeren, werd het tweetal van Marc Baele verkozen. 1051-0256 en
1051-0261.
De vijf beste ooilammeren zijn geworden:
4107-0250, 4107-0251 en 4107-0243 van Noël Van den Hende
4061-0332 van Gerard Dossche
1051-0261 van Marc Baele
Jaarlingooien
In de reeks van de jaarlingooien werd 1053-0374 van Wilfried Blanchaert bekroond met
goud. Deze ooi werd later dagkampioen texel. Zilver ging naar 4100-0460 van Jean-Pierre
Stockman en Luc Deschuyteneer mocht brons meenemen naar huis met 4223-0109.
Bij de tweetal jaarlingooien waren 2 sterke reeksen. Als beste hok werd dat van Marc Baele
verkozen met 1051-0237 en 1051-0224.
De vijf beste jaarlingooien zijn geworden:
1051-0237 en 1051-0224 van Marc Baele
1053-0374 van Wilfried Blanchaert
4100-0460 van Jean-Pierre Stockman
4061-0317 van Gerard Dossche

Jaarlingrammen
De eerste plaats werd in de eerste reeks weggekaapt door Marc Baele met 06477-78270. Als
tweede eindigde Jean-Pierre Stockman met 4100-0445. De derde plaats ging naar Wilfried
Blanchaert met 1053-0385.
De tweede reeks werd gewonnen door Jean-Pierre Stockman met 4100-0459. Peter Dhont
kaapte de tweede plaats weg met 4298-0186. En Polydoor Heye werd derde met 4103-0133.
Kampioen jaarlingram: 06477-78270 van Marc Baele
Reserve kampioen: 4100-0459 van Jean-Pierre Stockman
Oude rammen
De reeks van de oude rammen was opnieuw een sterke reeks, waarin 1053-0327 van Wilfried
Blanchaert kampioen werd. 1055-0095 van Jean-Pierre Stockman werd reserve kampioen.
Veteranen
Kampioen 4100-0231 van Koen Ryckaert.
Bedrijfsgroep
Er traden 5 beste bedrijfgroepen op waarvan de jury oordeelde dat de bedrijfsgroep van
Wilfried Blanchaert betere oudere dieren bevatte dan de bedrijfsgroep van Marc Baele, die
tweede werd.

De algemene indruk van de juryleden op de dieren kunnen als volgt samengevat worden:
goede typische koppen, goede ontwikkeling en beste bespiering. Kortom, goede rasuitstraling.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers.

Verslaggever: Koen Ryckaert

