
Premiekeuring Premieram en Keurram. 
Jaarlijks kunnen rammen qua exterieurvererving beoordeeld worden op hun fokprestatie. Bij 

een positieve vererving wordt dit gehonoreerd met predikaat Premieram of Keurram. 

Aanvraag voor een premiekeuring door een lid moet vóór 1 juli schriftelijk worden ingediend 

bij het secretariaat van de afdeling waaronder hij ressorteert. (in geval van het NTS: De 

afdelingssecretaris geeft deze aanvragen vervolgens door aan de secretaris van het NTS).  

Uiterlijk 1 juli geeft het secretariaat de aanvragen door aan het kantoor van NSFO. NSFO 

zorgt ervoor dat voor 12 juli de benodigde papieren bij het secretariaat van het NTS/TSNH 

worden aangeleverd. De afdeling stelt een commissie samen (met een NSFO inspecteur) en 

organiseert deze afstammelingenkeuring. De keuringen vinden steeds plaats in de periode van 

half juli tot half augustus. De functie van een NSFO inspecteur is naast mee beoordelen ook 

toezien op handhaving van de regels (aantallen dieren, controle oornummers) en treedt op als 

rapporteur. De rapportage dient voor 31 augustus bij het secretariaat van het NTS/TSNH 

binnen te zijn. Van de rammen die het prediekaat hebben behaald, dient ook een foto te 

worden aangeleverd (voor publicatie in Het Schaap). Het secretariaat van het NTS/TSNH 

geeft uiterlijk 1 september de uitslagen door aan NSFO waar ze zullen worden verwerkt in 

NSFO online. De goedgekeurde rammen zullen in het septembernummer van het Schaap 

worden gepubliceerd. 

De betreffende afdeling kan voor deze keuring een tarief vaststellen. De commissie is 

gebonden aan de door het NTS/TSNH vastgestelde voorwaarden ten aanzien van toekenning 

van beide predikaten. Blijkt niet aan de gestelde voorwaarden te zijn voldaan, dan wordt het 

toegekende predikaat ingetrokken. 

 

Een NSFO inspecteur mag per 4 aangevraagde rammen een dag besteden op kosten van 

NSFO. Voor elke extra dag worden de kilometers en het uurtarief doorberekend aan het 

NTS/TSNH. 

 

Voorwaarde premiekeuring. 
Rammen waarvan de nakomelingen in meerdere gevallen erfelijke gebreken vertonen, zoals 

varkensbek en snoeksbek, of in meerdere gevallen type-afwijkingen vertonen, zoals vos, 

grimmel en zwarte vlekken, komen niet in aanmerking voor primering.  

Middels een DNA test dient aangetoond te worden dat de ram blindfactor vrij is alvorens tot 

toekenning van een predicaat kan worden overgegaan. Indien een ram ten tijde van de 

premiekeuring nog niet onderzocht is, zal het monster door de inspecteur van NSFO worden 

genomen en op kosten van het NTS (voor de aangevraagde rammen in het NTS gebied) 

worden onderzocht.   

 

Premieram. 
Dit predikaat kan toegekend worden aan alle rammen. Toekenning gebeurt naar aanleiding 

van de kwaliteit van de lammeren. Een ram die aangevraagd wordt voor het predikaat 

Premieram moet op het moment van keuring voor het predikaat, een minimum FW1 -0,06 

(hiervoor geldt de fokwaardeberekening welke het dichts bij 1 juni van het jaar van aanvraag 

ligt) hebben. Voor de beoordeling moeten 75 procent van alle levend geboren lammeren 

getoond worden. Hierbij geldt een minimum aantal van 10 en een maximum aantal van 50 

(zie onder loten). Minimaal 1/3 van alle getoonde lammeren moeten ramlammeren zijn. 

 

 

 

 

 



Keurram. 
Dit predikaat kan toegekend worden aan alle rammen die het predikaat Premieram bezitten 

(zie "gelijktijdig keuren voor 2 predikaten"). Toekenning gebeurt naar aanleiding van de 

kwaliteit van de lammeren en de kwaliteit van de 1-jarige (en eventueel oudere) 

nakomelingen. Bij de beoordeling ligt de nadruk op de kwaliteit van de groep 1-jarige (en 

eventueel oudere) nakomelingen. Een ram die aangevraagd wordt voor het predikaat Keurram 

moet op het moment van keuring voor het predikaat, een minimum FW1van -0,06 (hiervoor 

geldt de fokwaardeberekening welke het dichts bij 1 juni van het jaar van aanvraag ligt). Voor 

de beoordeling moeten de volgende aantallen nakomelingen getoond worden: 

* Lammeren: 75 procent van alle levend geboren lammeren. Hierbij geldt een minimum  

aantal van 10 en een maximum aantal van 20 (zie onder loten). Minimaal 1/3 van alle  

getoonde lammeren moeten ramlammeren zijn. 

* Ooien: alle aanwezige dochters. Hierbij geldt een minimum aantal van 10 en een  

maximum aantal van 20 (zie onder loten).  

Aan de ooien worden de volgende voorwaarden gesteld: 

- Minimaal de helft van het aantal getoonde ooien moet 1 jaar oud zijn. 

- De getoonde oudere ooien moeten allen in het jaar dat keuring voor dit  

predikaat plaatsvindt, gezoogd hebben. 

* Rammen: minimaal 40 procent, met een minimum van 2, van het aantal voorlopig 

ingeschreven 1-jarige zonen. Dat wil zeggen dat van een ram waarvan 10 1-jarige 

zonen voorlopig zijn ingeschreven, 4 1-jarige zonen getoond moeten worden. De 

fokker staat verder vrij in de keuze van de te tonen zonen, ongeacht of deze 

ingeschreven zijn of niet. 

De nummers en verdere gegevens van de rammen die in een bepaald jaar het predikaat  

keurram behaald hebben, worden datzelfde jaar één maal gepubliceerd in het blad "Het  

Schaap". 

 

Keuren op meerdere adressen. 

De nakomelingen van een ram waarvoor het predikaat Premieram of Keurram aangevraagd is,  

kunnen door maximaal 3 commissies op maximaal 3 adressen beoordeeld worden. Daarbij  

geldt dat per adres minimaal 10 dieren getoond dienen te worden. Welke commissie de 

keuring uitvoert en onder welke financiële voorwaarden 3 bedrijven bezocht worden, is ter  

verantwoording van de commissie die fungeert in de afdeling van de aanvrager. 

 

Keuren voor 2 predikaten. 
Keuring voor de predikaten Premieram en Keurram kan gelijktijdig worden uitgevoerd. Dit  

houdt wel in dat zo'n ram kan worden goedgekeurd voor het predikaat Premieram terwijl hij  

wordt afgekeurd voor het predikaat Keurram. 

Getoond dient te worden een minimum aantal van 10 lammeren. Daarboven geldt dat 75  

procent van het totale aantal in het laatste jaar levend geboren lammeren getoond dient te  

worden tot een maximum aantal van 50 lammeren. Bij 67 of meer lammeren treedt het  

lotingssysteem in werking. 

 

 


