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Na het afborstelen van de schaapjes, die trouwens mooi in de voorziene hokjes waren gezet, kon
de elfde zwartbleskeuring van start gaan. Jammer genoeg tekenden slechts drie fokkers present
met een kleine 30 dieren. De ervaren Nederlandse juryleden Ab Van Egdom en Janie V.D. Eijck
hadden hun handen vol omdat, volgens hen, de kwaliteit heel behoorlijk was.
De rubriek ooilammeren (2 stuks) werd beheerst door G. De Schutter die in beide rubrieken voor
F. Cop eindigde. In het kampioenschap kwam G. De Schutter als winnaar uit de bus met ooilam
1148-0344.
Ook de rubriek ramlammeren werd weerom gewonnen door G. De Schutter met ramlam 11480334 opnieuw voor F. Cop met zijn ramlam 1146-0189.
Daarna was het de beurt aan de 1- jarige ooien. Opnieuw was G. De Schutter de winnaar met ooi
1148-0296. Op de tweede plaats eindigde … jazeker F. Cop met 1146-0170.
Bij de oudere ooien waren de rollen omgekeerd en verwees F. Cop Geert De Schutter naar de 2e
plaats.
Daarna was het de beurt aan de 1- jarige rammen met een terechte overwinning voor F. Cop met
ram 1146-018. J. P. Poesmans werd verdienstelijk 2e met zijn ram 100011677622 (fokker K. Van
den Boogaard) .
In de rubriek ‘lot van 2 ooilammeren’ werd het bedrijf van F. Cop als beste beoordeeld voor het
bedrijf van G. De Schutter.
In de laatste rubriek ‘oude rammen’ stond er geen maat op de intussen gekende 1146-0141.
In het dagkampioenschap werd G. De Schutter die voor de eerste keer dagkampioen zijn 1jarige ooi 1148-0296 . Hij doorbrak daarmee voor het eerst de hegemonie van F. Cop (de
voorgaande tien jaar telkens dagkampioen in Alden Biesen) die nu reserve kampioen werd met
zijn 3 jarige ram 1146-0141. Proficiat aan de drie deelnemers!
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