NTS afdeling DRENTHE
Verslag van keuring op PREMIEWAARDIGHEID van ram 00166-99608
BLINDFACTOR VRIJ GETEST
Gegevens van de ram ; kop 87 ontw 87 besp 87 ev 86 type 87 bw 86 vacht 88
AV : 87
FW +0,09/44
Geb 07-03-2017 vader: 05700-82504 Moeder:0166-54610 Fokker vd Schaaf .
Eigenaar Koop Klaassens ZWIGGELTE.
Gegevens nakomelingen : geboortejaar 2018 aantal geboren 16 , aantal groot
15 , gezien 13 stuks
BEOORDELING NAKOMELINGEN :
Ramlammeren 6 stuks. Groepsbeoordeling:
Beoordeling kop 84, ontw 87 , besp 86 evenr . 84 type 87 beenw.86 vacht 86
uniformiteit 86.

Het beeld van de ramlammeren doet vrij redelijk uniform aan . Ze zijn goed
ontwikkeld en tonen een redelijke tot passende bespierdheid.
De koppen zouden net even wat mannelijker kunnen zijn . Het type is
voldoende tot goed te noemen.
De voorruggen zouden best even wat breder dienen te zijn , ook voor de
borstdiepte en breedte geldt deze bemerking. De middenhanden hebben zeker
een goede lengte met inhoud , ook de kruisen zijn mooi breed met een
passende staartinplant.
De dijen zijn redelijk goed bespierd , waarbij opgemerkt dat de buitenkantdij
net even een spiertje meer zou mogen hebben.
De vachten zijn goed gesloten en voldoende fijn . De rammen vertonen goed
functionerend beenwerk
Ooilammeren 7 stuks. Groepsbeoordeling:
Kop: 87 , ontw 87 ,besp, 87 , evenr 85 ,type 87 beenw 86 vacht 86 uinformiteit
87

De ooilammeren hebben voldoende tot goed sprekende koppen ,waarbij de
neus soms wat bont is. De ontwikkeling is goed te noemen , de voorruggen en
de borst zouden wat meer breedte en diepte mogen laten zien Verder is de
middenhand zeker voldoende ruim en toont daardoor een goede inhoud , ook
de kruisen zijn mooi ruim met een goede staartinplant.De vachten zijn
voldoende goed gestapeld met een voldoende fijne draad.
De bespiering in de lendenen is voldoende tot zeker goed te noemen , dit geldt
ook voor de bespierdheid in de binnendij . Buitenkant dij zou een extra spier
meer passend zijn .
Het beenwerk is goed qua stand en sterkte en dus goed functionerend.
Dieren van een goed type en laten beslist een uniform beeld zien .
-------------------------------------------------------------------------------------------CONCLUSIE:
Een op zich zeker uniforme fokkerij met een goed type tonend .
De commissie is van mening ,dat ondanks de bemerkingen , het predikaat
verleend kan worden.
De commissie ; J Zomerman , G Kuipers , inspecteur Ido Altenberg en G. Everts (
rapporteur ) Datum ; 09-08 2018

