
NTS afdeling GRONINGEN 

VERSLAG van keuring op PREMIEWAARDIGHEID van ram  : 00586-11455. 

GEGEVENS VAN DE RAM:   BLINDFACTOR VRIJ. 

Beoordeling : kop ; 90 , ontw; 90 , besp; 90 , evenr; 87, type; 89 beenw; 84 , 

Algvk ; 89.  FOKWAARDESCHATTING WORPGROOTTE ;  + 0,02/50 

Geb: 16-03-2014  vader; 04212-43105  moeder; 00586-01239. 

Fokker/eigenaar  fam Blok Zuidwolde  (gr) 

GEGEVENS VAN DE NAKOMELINGEN: 

Geboortejaar 2018  , aantal geboren 63 ,aantal gezien 55 stuks op de bedrijven 

00586 en 3319. (Zandboer) 

BEOORDELING NAKOMELINGEN : 

Ramlammeren 28 stuks en 27 ooilammeren 

Ramlammeren;  kop ; 88  , ontw ; 87 , besp; 88/89,  evenr; 88 , type ; 88 beenw; 

85 , vacht ;88 ,  uniformiteit 88. 

De groep ramlammeren toont op beider bedrijven zeker een zeer uniform 

beeld. De dieren zijn over de gehele linie goed tot best ontwikkeld  en tonen 

vooral in  de borst een goede breedte en diepte. De middenhanden laten een 

goede inhoud en zeker een goede bespierdheid zien , vooral de lendenen zijn 

goed qua breedte. Op het bedrijf van fokker 0586 zouden de middenhanden 

toch net even wat langer mogen zijn.  Ook de bespierdheid in de achterstellen 

is goed tot best te noemen .De kruisen zijn mooi ruim met een goede 

staartinplant. Bij een enkel lam op bedrijf 3319 komt een ietwat kalend kruis 

voor . De vachten zijn verder goed gesloten en mooi van draad.   Het type 

scoort ruim voldoende en is in meerdere gevallen zelfs best te noemen . De 

dieren worden gesierd door beste en soms zeer fraaie koppen . Het beenwerk 

is vrij normaal qua stand en sterkte , in een enkel geval kan de stand in de 

voorbenen wat correcter ; doen met name iets rond aan. 

Ooilammeren 27 stuks :  kop; 88 , ontw; 88, besp ; 88 evenr ;88 ,  type; 88, 

beenw; 85 , vacht ; 88  Uniformiteit ; 89. 



Een mooie groep lammeren , die een zeer uniform beeld laten zien  waarbij 

gesproken kan worden dat het type over de gehele linie goed tot  best is te 

noemen. Deze groep dieren bezit fraaie koppen en stralen door de verdere 

bouw veel klasse uit. Goede brede voorhanden  gepaard gaand met goede 

ruggen en beste lendenen en een best bespierd achterstel , zorgen ervoor dat 

de nakomelingen van 00586 -11455  gezien mogen worden. Ook hier geldt dat 

op het bedrijf 0586 , de middenhanden net even wat meer lengte mogen 

hebben . Ook bij deze groep komt een ietwat rond voorbeen voor. De vachten 

zijn verder goed gesloten en goed qua fijnheid , ook hier de opmerking dat 

soms een ietwat kalend kruis voorkomt.  

CONCLUSIE; 

De nakomelingen van ram 00586-11455  laten  op beider bedrijven een zeer 

fraai en zeker uniform beeld zien , waarbij bespierdheid  en met name type 

hoog scoren. Bijna alle dieren worden , zoals reeds omschreven , gesierd door 

mooie koppen . 

De commissie is dan ook unaniem van mening , dat hier het predikaat  zeer vlot 

kan worden verleend. 

De commissie leden zijn  : de heren J.Zomerman  (afd GR) , G.Kuipers  (afd FR) 

inspecteur Ido Altenburg en G.Everts (afd DR ) als rapporteur. 


