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Aan: Hoofdbestuur NTS en TSNH 

Betreft: Voorstel toekenning predicaat Preferent aan rammen 

 

Geachte bestuurders van NTS en TSNH, 

 

Aan het begin van 2018 is de regio Noord gekomen met een voorstel voor het toekennen van het predikaat 

Preferent aan buitengewoon goed fokkende rammen. In het voorstel werd de FTC gevraagd om enkele 

punten verder in te richten. 

 

De FTC komt nu met het volgende voorstel: 

 Rasbalk TE100 

 Status volbloed 

 Minimaal 3 jaargangen nakomelingen 

 Fokwaarde voor worpgrootte minimaal 0,00 

 Nauwkeurigheid FW worpgrootte 75% of hoger 

 Fokwaarde voor bespiering minimaal 1,00 

 Nauwkeurigheid bespiering minimaal 86% 

 Fokwaarde voor type minimaal 1,00 

 Nauwkeurigheid type minimaal 86% 

 Overige fokwaarden voor exterieurkenmerken minimaal 0,00 

 Minimaal 5 zonen definitief ingeschreven 

 Minimaal 5 zonen voorlopig ingeschreven (andere rammen dan de def. gekeurde rammen) 

 Minimaal 40% van het totaal aantal geboren dochters moet een definitieve inschrijving hebben, 

met een minimum van 25 dieren 

 Rekendatum: rondom 1 juni, wanneer de nieuwste fokwaarden zijn berekend 

 

Motivatie:  

 Met een minimale fokwaarde van 1,00 voor bespiering en type heb je de echte toppers bij 

de rammen te pakken voor 2 onderdelen die “typisch” de texelaar zijn. 

 De minimale nauwkeurigheid geeft aan dat er veel gegevens in de fokwaarden zijn 

meegenomen en de fokwaardes zijn hiermee al heel betrouwbaar. 

 Alle overige fokwaarden voor exterieurkenmerken hoger dan 0,00 omdat een 

buitengewoon goed fokkende ram op alle overige kenmerken minimaal niet verslechterend 

mag fokken. 
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 De aantallen zonen en dochters moeten dusdanig zijn dat er een goed beeld kan worden 

gevormd van de fokkerij. Een ram moet minimaal 3 jaargangen nakomelingen kunnen laten 

zien, dat betekent dat er minimaal 60 dochters in 3 jaar geboren moeten worden. 

 

Tot slot: er ontbreekt één voorwaarde die door regio Noord wel is gesteld en die door de FTC in het 

voorstel van 2018 wat is afgezwakt: Regio Noord wil graag een visuele preferentschapskeuring, de FTC 

heeft dit afgezwakt naar een Keurram keuring. De FTC was en is van mening dat een visuele preferentschap 

keuring niet haalbaar is, gezien de regelgeving in Nederland. Nu de FTC weer verder is gaan onderzoeken 

komen zij tot de conclusie dat ook de eis van het hebben van het predikaat Keurram een bottleneck zal 

worden. Rammen die nu in aanmerking zouden kunnen komen voor het predikaat Preferent, zijn geen 

keurram en gezien de leeftijd van de nakomelingen zal dat ook niet meer gebeuren, nog afgezien van het 

feit of dat een fokker/eigenaar hier nog mogelijkheden toe ziet. 

De FTC wil daarom adviseren om de eis van het hebben van het predikaat Keur nog eens in overweging te 

nemen. 

 

Net vriendelijke groet, 

Namens de FTC van NTS en TSNH 

 

Marjo van Bergen 

Hoofdinspecteur NSFO 

 

 

Extra note vanuit de notulen van de HB vergadering van 9 september 2019 (zie hieronder). 

 

 

Het voorstel van de FTC  over het verlenen van het preferentschap aan rammen wordt 

aangenomen door het HB.  Daarbij zijn t.o.v. het  aangedragen voorstel van afdeling Noord-Oost 

(Groningen) twee wijzigingen in opgenomen, namelijk geen verplichte visuele keuring (vanwege  de 

regelgeving) en de ram hoeft geen premie of keur te zijn. 

 

 

 


