
 

De Dassenkoppen op de 1e editie rammenkeuring               

De Betuwe. 

 
In de serie rammenkeuringen in Nederland startte de Betuwe als eerste op 

10 december in de mooie manege de Roskam. 

De organisatie had niets aan het toeval overgelaten en de hal omgetoverd tot 

een waardige prijskamplocatie. 

Bij de dassenkoppen hadden zich 8 inzenders gemeld met 16 dieren en die in 

het algemeen gezien een redelijke tot goede kwaliteit lieten noteren. 

De kampioenschappen waren in een wat ander jasje gegoten en was zeker 

verfrissend te noemen waarbij de 3 kleurslagen tegelijk in de arena verschenen 

en daar uit de 4 geselecteerde dieren de Kampioen en reserve kampioen werden 

aangewezen. 

 
Bij de ramlammeren kwamen de dieren van S. Peters, D. Beijeman(2x),  M.v. 

Kerkhof  op de groene catwalk. 

Hier eiste een fokproduct van H. Zoetelief ( eig.D. Beijeman ) de kampioenstitel op 

een goed ontwikkelde ram met beste bespiering. Als resereve werd aangewezen de 

ram van S. Peters, een correct gebouwd dier met passende bespiering. 

De ram van Kerkhof miste even de laatste uitstraling maar heeft ook zeker potentie. 
 

Bij de rammen geboren in 2021 melden zich de dieren van S. Peters, Th.A.C. v. 

Deijne, 

M. Eilers en D. Beijemam op de baan. 

De ram van v.Deijne( fok/eig) werd aangewezen als kampioen, deze vertoont veel 

uitstraling met beste bespiering, wel een kleine bemerking op het gebruik van de 

voorbenen. 

De reservetitel was voor Beijeman , een ram met goede bespiering maar even 

onregelmatig in de bovenbouw. 

Als goede derde bleef de ram van Eilers net buiten de prijzen , een correct gebouwde 

ram met zeer goede benen maar even minder uitstraling.  
 

De oude rammen kende 2 inzendingen en wel van D. Beijeman. 

Het fokproduct van M. v. Heinsbergen ( eig.Beijeman)  werd hier kampioen , een 

beste ram die echter al wat vroeg begint te vergrijzen. 

De reserve titel ging naar een eigen gefokte ram van Beijeman die daar in tegen een 

uitstekende aftekening en kleur heeft maar veel foutjes vertoond in zijn beenwerk. 
 

Aan het eind van het morgenprogramma was er ruimte ingelast voor de jeugd. 

Een aantal zeer jeugdige deelnemers toonden hun lam van uiteenlopende kleurslagen. 

Zij zorgden voor een leuke presentatie. 

Een waardig onderdeel van deze zeer geslaagde eerste rammendag in de Betuwe 

Jan Wensink 



 

 

 

 
Kampioen oude rammen B1408-0258   Eig: D. Beijeman 

 

 

 
Res. Kampioen oude rammen 26308-63921  Eig: D. Beijeman 



 

 

 

 
Kampioen rammen geb. 2021   25897-63850    Eig: Th. A. C. van Deijne 

 

 

 
Res. Kampioen rammen geb. 2021    26371-02385   Eig: D. Beijeman 



 

 

 

  
Kampioen rammen geb. 2022    26191-14991   Eig: D. Beijeman 

 

 

 
Res. Kampioen rammen geb. 2022    25897-64006    Eig: S. Peters 



 

 
Kampioen Ooilam  26308-11804    Eig: D. Beijeman 
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