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Zaltbommel, 17 mei 2018 

 

Aan: Hoofdbestuur van NTS en TSNH 

Betreft: voorstel Noord Nederland jan 2018, preferente rammen 

 

Geachte leden van de besturen van NTS en TSNH, 

 

Op verzoek van het hoofdbestuur van NTS heeft de FTC van NTS/TSNH zich gebogen over het voorstel van 

Noord Nederland aangaande de regels voor het predikaat Preferent. 

Omdat dit een predikaat is die zowel bij NTS als bij TSNH kan worden uitgegeven en omdat het 

fokreglement van beide stamboeken nu gelijk is, richten wij ons advies ook aan het bestuur van TSNH. 

 

De FTC kan zich vinden in de 5 punten van het voorstel van Noord Nederland behoudens punt 4. Met de 21 

dagen regeling is het niet eenvoudig om dieren bij elkaar te brengen voor een visuele beoordeling. De FTC 

begrijpt de behoefte aan een visuele beoordeling maar vreest dat de drempel hoog is om 3 jaargangen 

nakomelingen bij elkaar te brengen.  

Daarom adviseert de FTC om een ram alleen voor het preferentschap in aanmerking te laten komen 

wanneer een ram keurram is. Voor een keurram zijn 2 jaargangen nakomelingen nodig, wellicht is dit 

makkelijker te realiseren. Met het verlenen van het predikaat keurram is dus aan de behoefte van een 

visuele keuring voldaan. 

Daarbij moet de mogelijkheid komen om de keuring voor keurram en preferente ram op één dag te laten 

plaatsvinden (net zoals dat nu mogelijk is voor premie’ en keurram). Hiermee krijgt een fokker de ruimte 

om, wanneer bij een digitale beoordeling zijn/haar ram in aanmerking zou kunnen komen voor het 

predikaat preferent en het predikaat keurram is nog nooit aangevraagd, dit alsnog in 1x te doen. 

De FTC hoopt dat beide besturen zich in het advies kunnen vinden. 

 

Namens de FTC NTS/TNSH,  

Marjo van Bergen 

Hoofdinspecteur NSFO 


