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Kolonel van T.F.N.G. is als 2 ling geboren op 22 februari 2005 op het bedrijf van C.A.
Commandeur. Zijn afstamming is indrukwekkend, de beste mannelijke en vrouwelijk
“Commandeur” lijnen zijn in hem vertegenwoordigd. Toprammen als 3555, 2701 en 2600 zijn
grootvaders van Kolonel. De vrouwelijke lijn is imponerend zoals de elite ooien 2686 S3 8x17,
1901 9*x18, 1366 S3 4*x11, 1233 S3 7*x14 en 934 10x28 lammeren. Deze ooien
vertegenwoordigen niet alleen exterieur, maar staan ook voor een excellente productie met een
lange levensduur.

Kolonel is een goed ontwikkelde ram met een blanke en sprekende kop. Hij heeft een brede en
diepe borst, zijn kruis is breed, rond en diep bespierd met een prachtige vleesopdruk, dit geheel
met een passende lengte.
Kolonel is getest op de blindfactor en is geen drager van de erfelijke blindheid
(Microphthalmie).
Kolonel is getest op het gen dat bij nakomelingen zorgt voor mager en meer vlees
(MyoMax-onderzoek), Kolonel is drager van het gen “dubbel drager voor extra mager en extra
vlees aanzet” MyoMax Gold .
“KOLONEL van T.F.N.G.” is als ramlam ingezet op meerder bedrijven waaronder het bedrijf
van de fokker. Zijn nakomelingen zowel in de vrouwelijke als mannelijke lijn vielen op door de
goede bespiering met een beste ontwikkeling en goede kop. Een korte en fijne staart sierde de
ramlammeren, de koppen waren bij de ooi en ramlammeren sprekend met veel rasuitstraling.
De benen waren veelal droog en sterk en werden goed gebruikt. Dekseizoen 2006 zijn
verscheidene zonen van Kolonel voorde fokkerij ingezet.
Dekseizoen 2006 is Kolonel ruim ingezet door de leden van de studie club T.F.N.G..
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