
NTS  afdeling :  Brabant-Limburg,  regio Zuid 
 
VERSLAG van keuring op PREMIEWAARDIGHEID van ram: 2325-15162 
 
GEGEVENS VAN DE RAM:        
Exterieur :  kop: 89  ont: 93  bes: 90   eve: 89  typ: 90   bee: 85  vac: 89    alg: 89 
 
Fokwaarde totaal geb. p. worp :  -0,04/46 %             
Geb.:  16-03-2018   
V. : 2325-14516     
M. : 2325-14584    
Fokker:           VOF van Norel Klein Zuiderwijk 
Eigenaar:        H.Dinghs 
 
GEGEVENS VAN DE NAKOMELINGEN: 
Geboorte- aantal   aantal  aantal  perc.  geloot   
jaar   2020 geboren  39  groot 38 gezien 34 gezien 90 % ja /nee  
 
Bedrijfsnummer van de fokker waarvan nakomelingen gezien zijn :  3214 
 

 
BEOORDELING NAKOMELINGEN:  
Ooilammeren:                          Groepsbeoordeling 
Aantal:    kop:    ont:       bes:      eve:      typ:     bee:      vac:    uniformiteit: 
17     87    87      89        88         88       84         88               88   
Typering van de groep ooilammeren:    
De koppen zijn overwegend blank en zeer sprekend; 
Het betreft een groep normaal tot goed ontwikkelde dieren, met een zeer goede bespiering 
over het gehele lichaam; 
Het zijn over het algemeen fraai typische dieren met fijn en droog beenwerk. 
Bij enkele zou de kracht in de voorbenen wat beter mogen zijn en vertonen enkele van hen 
een iets “koe hakkige “ stand in de achterbenen. 
De vachten zijn over het algemeen mooi gesloten en fijn van draad. 
 

 
Ramlammeren:                           Groepsbeoordeling 
Aantal:     kop:    ont:       bes:  eve:    typ:    bee:      vac:         uniformiteit: 
17            86       88         89     87        88        84         87            87       
Typering van de groep ramlammeren:  
De koppen zijn mooi gevormd ,soms iets minder blank (“blauw”) 
De lammeren zijn ruim ontwikkeld en goed bespierd, met extra bespiering in de achterhand. 
Ze zijn over het algemeen mooi evenredig gebouwd, waarbij enkele iets breder in de 
voorhand mochten zijn. 
Het beenwerk is fijn en droog. Bij enkele is de stand van de achterbenen iets “sabelvormig”. 
De vachten zijn mooi fijn en gesloten. Enkele dieren vertonen kale plekjes op het kruis. 
 

 
CONCLUSIE: 
Gezien bovenstaande bevindingen verleent de commissie , ram 2325-15162 gaarne het 
Premieschap. 
 
Keuringsdatum:           23 juli 2020      
 
Keuringscommissie :   M.Dam,   G.Muskens,   W.Rodenburg       


