
 
Vraagprogramma WIT FDC Noord Nederland 2 september 2017  

 
Rubriek: 
1 rammen 2 jaar en ouder  15 oudere ooien enkeltal 
2 rammen 1 jaar     16 oudere ooien 2 – tal 
3 rammen 1 jaar FW1> 110  17 oudere ooien 3 – tal 
4 ramlammeren enkeltal    18 niet gezoogd 1 – jr. enkeltal 
5 ramlammeren enkeltal FW1> 110 19 niet gezoogd 1 – jr. 2 – tal  
6 ramlammeren 2 – tal   20 niet gezoogd 1 – jr. 3 – tal 
7 ramlammeren 3 – tal   21 gezoogd 1 – jr. enkeltal  
8 oudere ooi met 2 ramlammeren 22 gezoogd 1 – jr. 2 – tal 
9 oudere ooi met ram en ooilam  23 gezoogd 1 – jr. 3 – tal    
10 oudere ooi met 2 ooilammeren  24 ooilammeren enkeltal    
11 oudere ooi met meer dan 2 lammeren 25 ooilammeren 2 – tal      
12 1 – jr. ooi gez. met ramlam  26 ooilammeren 3 – tal 
13 1 – jr. ooi gez. met ooilam     
14 1 – jr. ooi gez. met meer dan 1 lam    
        
Jeugdrubriek t/m 16 jaar 
27 Lammeren enkeltal (leeftijd en naam begeleider vermelden) 
 * deelname aan rubriek 27 is gratis 
 
Afstammelingengroepen      
28  Vijf lammeren van 1 vader (waarvan min. 1 ramlam)    
29 Vijf 1-jr. en of oudere dieren van 1 vader                   
 Let op! Bedrijven tot 25 ooien mogen ook een drietal plaatsen.   
 
Bedrijf presentatie 
30 Er wordt gelegenheid gegeven om dieren voor een bedrijf presentatie op te geven, deze nemen niet deel          
 aan het keuringsdeel van de keuring.  
 
Voorwaarden 28/29: 
- van elke vader mag 1 groep ingezonden worden 
- de dieren mogen afkomstig zijn van meerdere bedrijven 
- de dieren moeten voorkomen in de rubriek 1 t/m 27 incl. reserve 

 
Bepalingen voor deelname: 
 
- UBN: HJC Manege Tolbert 6005834 
- Uw opgave dient uiterlijk maandag 15 augustus 2017 in ons bezit te zijn! 
- Deelname is voor eigen risico en uw bedrijf dient GD of NSFO zwoegerziektevrij te zijn! 
- Betreding op eigen risico! 
- Gecoupeerde dieren geboren na 1 januari 2008 zijn uitgesloten van deelname. 
- Vul uw opgave duidelijk en volledig in! Gebruik fokkersnummer+volgnummer.  

 Let op! 
- Vrij inzenden in elk rubriek. We maken hierbij onderscheid in kleine en grote bedrijven! 
 Bedrijven tot 25 ooien zijn bij ons de kleine bedrijven en bedrijven met meer dan 25 ooien zijn de grote 
 bedrijven. Rubrieken zullen indien mogelijk samengesteld worden op basis van bovenstaande 
 bedrijfsgrootte.  
- Bij de rubrieken 6,7, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 en 26 is het toegestaan 1 reserve op te geven. 
- Bedrijven tot 25 ooien mogen bij de afstammelingsgroepen ook een drietal plaatsen. 
- In de rubriek 1 t/m 26 mag u niet met dezelfde dieren in meerdere rubrieken deelnemen. 
- Bij deelname in rubriek 28 dient u minimaal 1 ramlam op te stellen en de dieren moeten voortkomen uit 

de rubrieken 4 t/m 27 incl. reserve.  
- De rubrieken 28 en 29 worden in de ring gekeurd. 
- Alleen dieren vermeld in de catalogus mogen op de fokdag worden aangevoerd. 
- Bedrijfsgrootte wordt bepaald volgens de dek lijst van december 2015  excl. halfjarige ooien. 
- Alle aangegeven dieren dienen op 1 augustus 2017 op naam van de inzender geregistreerd te staan. 
 en dienen over de volbloedstatus te beschikken. 
- Vervoer uw dieren in een goed gekeurde en ontsmette (klein)veetrailer. De trailer mag 
 gedurende de fokdag het terrein niet verlaten. Tenzij een erkend bewijs van ontsmetting 
 gedateerd 5  sept. 2015 voorzien van een stempel wasplaats wordt overlegd 
- Het niet houden aan bovenstaande bepalingen kan leiden tot diskwalificatie. 
 
Inschrijfgelden Fokdag 
 
-  1- jr. en oudere rammen € 3,--  ooien en ooilammeren €  3, - 
-   Ramlammeren   € 3,--  catalogus, veterinair toezicht +opruimkosten  € 10, - 
      
        


