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75 jaar NTS Overijssel/Flevoland

Uit dit koppel kozen zij
hun favorieten

<<

De ervaren senior fokker en de jonge nieuweling. Beiden uit Overijssel. Ze
kwamen naar een Texelaarfokbedrijf in die provincie en kozen uit een koppel
stamboekschapen elk hun favoriet. Eens kijken of er verschil in visie is tussen
de oudere en de jongere fokker. Aanleiding is het 75-jarig bestaan van de afdeling Overijssel/Flevoland van het Nederlands Texels Schapenstamboek. Dat
wordt de komende maanden gevierd.
De Overijsselse Texelaarfokkers
Henk Ankersmit en Martijn Berendsen bekijken een koppel stamboekdieren waaruit ze elk hun favoriete
schaap hebben gekozen.
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ecor is het bedrijf van Jan Zandman in Den Ham. In een mooi
weitje bij huis loopt een twintigtal Texelaars: vooral jonge ooien plus een
paar oudere dieren en een ram. Er is variatie. Er zijn grote en kleinere dieren. De
ruglijn wisselt, de bespiering op de achterhand ook. En uiteraard zijn er de voor
de Texelaar zo kenmerkende ‘sprekende’
en minder ‘sprekende’ koppen te zien.
Twee fokkers lopen ook in het weitje:
Henk Ankersmit uit Dalfsen is met zijn
85 jaar de oudgediende. Hij is al zeventig (!) jaar lid van het stamboek en heeft
jarenlang een fokstapel van tientallen
dieren gehouden. Nu fokt hij nog met een
bescheiden tiental ooien. De andere fokker is de 34-jarige Martijn Berendsen uit
het Overijsselse Beuningen. Bij hem is er
geen sprake van inkrimping. Hij houdt
maar liefst tweehonderd Texelaars,
hoofdzakelijk witte maar ook blauwe. Hij
werd eveneens al op jonge leeftijd lid van
het stamboek, maar heeft vooral toekomst en minder verleden.
De oudere en de jongere. Beiden mochten
hun oordeel geven. De ene gebaseerd op
tientallen jaren ervaring maar wat ‘rustiger aan’ in de fokkerij, de andere met heel
wat minder ervaring maar veel plannen

Sterk wisselend
ledental
De Overijsselse afdeling van het NTS
kende sinds de oprichting op 15 september 1936 een sterk wisselend ledental. Bij
de oprichting waren er achttien leden. Zij
betaalden één gulden contributie per
jaar! In negen jaar tijd waren er ruim driehonderd leden, maar in de naoorlogse
jaren zakte dat weg naar 180. In 1960
waren het er 250 en in 1979 was er het
recordaantal van 505 leden. Daar waren
inmiddels ook leden uit het ‘nieuwe’
Flevoland bij.
Nu telt de afdeling al jarenlang een stabiel aantal van zo’n honderd leden.
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Henk Ankersmit koos ooi 1523. Een zevenjarige ooi die vijf keer lammerde en elf lammeren grootbracht.

HENK ANKERSMIT 85
“Bij de eerste oogopslag zie je al veel.
Het koppel is mooi ontwikkeld en vrij
uniform. Een paar ooien zijn erg mooi
van type. Evenredig. Maar er lopen er
ook bij met een knikje in de rug achter de schouders.
Een paar staan me niet aan. Ik houd
van het rastypische van de Texelaar.
Kijk naar die ram. Hij is geblokt en
best bespierd, maar mist uitstraling.

met een mooie ronding in het kruis.
Dat hoort zo. Er zijn mensen die zeggen dat je dan moeilijker een lam
eruit kunt trekken, maar dan moet je
het gewoon met het kruis mee naar
beneden halen.
Deze ooi is mijn type: een luxe en
aansprekende ooi met een beste kop
erop. De ontwikkeling is voldoende.
Meer hoeft niet. Zeventig centimeter

‘Ik houd van
het rastypische’
Hij heeft wel een goede kop.
Het zijn allemaal wel mooie gebruiksschapen, maar ze missen wel wat luxe
voor als je er mee naar een keuring
wilt gaan.
Hier vooraan staan een paar mooie
ooien, maar ze zijn te kort in het
kruis. Dat loopt niet glooiend af, het
is te steil. De bouw van een Texelaar is

is me te groot, dan worden ze mij te
lomp. 65 centimeter is mooier. De
bouw van deze ooi is harmonisch, het
kruis is mooi, de benen zijn goed en
de kop is sprekend. Kijk maar: de ogen
staan er breed in met een deukje ertussen en in het neusbeen zit een
knikje. Ik had haar er al meteen tussenuit gehaald.”
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Martijn Berendsen viel voor ooi 83189. Een ooi uit 2010 die nog niet lammerde.

MARTIJN BERENDSEN 34
“Ze moeten me aanspreken. Daar kijk
ik als eerste naar. Kijk, die ene ooi daar,
die spreekt me niet aan. Wel best ontwikkeld, maar niet te sterk in de bovenbouw en wat plat in de bespiering
van achteren. Die hiervoor zie ik wel
graag, maar is helaas van het ouderwetse type. Die daar heeft een veel te
gewone kop en is niet genoeg ontwik-

En hij straalt ook wel wat uit met z’n
kop.
Ik let op ontwikkeling, lengte en uitstraling. De kop hoeft niet zwaar te
zijn, maar wel sprekend. Ik zie graag de
oortjes er mooi en vriendelijk op.
Die ooi daar is mijn keuze. Ze heeft
veel lengte in de binnenhand, goede
bespiering en is ontwikkeld. Kijk,

‘Ik let op ontwikkeling,
lengte en uitstraling’
keld. Ik zie er ook één met een lange
staart en geen bespiering.
De ooien zijn wel modern. De Texelaar
was kapotgefokt: klein en veel keizersnedes. Alle ooien hier krijgen gemakkelijk twee lammeren en die komen er
zonder problemen van af.
Naarmate de dieren groter zijn geworden, hebben ze wel steeds vaker een
knikje in de rug achter de schouder.
Dat zie ik niet graag. De ram heeft dat
ook. Verder wel een goede ram, hoor.

mooie binnenbespiering achter. Ze zou
iets minder vleestypisch mogen zijn.
Ze neigt een beetje naar kaal boven de
staart en dat is een kenmerk van te veel
vleestype. Als dat te erg is, drogen
zulke schapen op. Dan groeien ze niet
meer. Maar deze ooi is van modern
type met een sprekende kop met mooi
attent orenspel. Goed beenwerk eronder. Geen recht neusbeen. Van de
luxere ooien heeft deze de beste ontwikkeling en bespiering.”

voor de toekomst.
Elke fokker mocht uit het groepje dat
Zandman bij elkaar had gebracht zijn favoriet kiezen. Ankersmit ging eerst en
vertelde ter plekke zijn overwegingen. Na
hem deed Berendsen hetzelfde. Het was
spannend. Zouden ze beiden hetzelfde
schaap uitzoeken of zouden ze elk hun
eigen voorkeur hebben? En zou de senior
anders naar de Texelaar kijken dan de junior? In de tekstkaders is te lezen hoe ze
tot hun keuzes kwamen. En ja, ze kijken
elk anders naar de Texelaar. Zo is het bij
het Overijsselse stamboek al 75 jaar gegaan en zo zal het altijd blijven: iedere
fokker heeft zijn eigen smaak. En ze kunnen er uren over praten. Maar veel ongelooflijker is dat Ankersmit en Berendsen
allebei binnen een minuut hun favoriete
dier uit het koppeltje haalden. Dat hadden ze gauw bekeken! <<

10 september
jubileumkeuring
Op zaterdag 10 september viert NTS
Overijssel/Flevoland het 75-jarig bestaan
tijdens de jaarlijkse fokdag in Luttenberg,
altijd al een van de grootste Texelaarkeuringen in ons land. Van de fokdag wordt
een video gemaakt voor alle leden. Er zijn
twee nieuwe rubrieken: een voor de
jeugd en een voor bedrijfspresentaties
waarvoor elk lid enkele van zijn schapen
mag showen.
Een ander hoogtepunt op deze dag is
de veiling van vijf of zes excellente fokdieren.
De fokdag duurt van 9:30 tot 15 uur en
vindt plaats in manege De Luttenberg,
Looweg 6A, Luttenberg.
Tijdens de fokdag worden ook de genomineerden bekendgemaakt voor de verkiezing ‘Fokker van het Jubileumjaar’. Een
jury selecteert de genomineerden en tijdens de feestelijke ledenvergadering in
november kiezen de leden de winnaar.
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