Aanpassingen Fokreglement NTS en TSNH nav de nieuwe Europees fokkerijverordening 2018-11-01.
Algemeen.
Het hoofdbestuur benoemt een foktechnische commissie. Deze commissie adviseert de vereniging
over fokkerijaangelegenheden. De, door de algemene ledenvergadering van de vereniging genomen
besluiten naar aanleiding van adviezen van de foktechnische commissie, worden vastgelegd in het
fokreglement. De commissie kan zich door fokdeskundigen laten bijstaan.
INDELING SECTIE EN KLASSEN STAMBOEK
Artikel 1. Hoofdsectie.
1. Het stamboek stelt een hoofdsectie in;
2. Een dier komt in aanmerking voor inschrijving in de hoofdsectie wanneer geldt dat het dier
afstamt van ouders en grootouders die zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek
van hetzelfde ras;
3. De afstamming van het dier is vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van het
fokprogramma;
4. Het dier voldoet aan de eisen gesteld aan de identificatie en de registratie van dieren van de
betrokken soort en de voorschriften in het fokprogramma;
5. In het geval van handel in of binnenkomst in de Unie van een dier, en indien het de bedoeling
is dat dier in te schrijven of te registreren voor inschrijving in het stamboek, gaat het dier
vergezeld van een overeenkomstig de geldende fokkerijregelgeving afgegeven zoötechnisch
certificaat;
6. Indien een dier geproduceerd is uit een levend product dat verhandeld of binnengebracht is
in de Unie en indien het de bedoeling is dat dier in te schrijven of te registreren voor
inschrijving in het stamboek, dan gaat dat levende product vergezeld van een
overeenkomstig de geldende fokkerijregelgeving afgegeven zoötechnisch certificaat;
Artikel 2. Indeling in klassen.
1. Binnen de hoofdsectie worden de volgende klassen ingericht: Volbloed Wit, Register Wit,
Erfelijke afwijking Wit, Volbloed Blauw, Register Blauw, Erfelijke afwijking Blauw, Volbloed
Dassenkop, Register Dassenkop en Erfelijke afwijking Dassenkop;
2. In de klassen Volbloed Wit, Register Wit en Erfelijke afwijking Wit worden uitsluitend dieren
ingeschreven die de rascode TE100 hebben. In de database van NSFO worden de klassen
afgekort tot Volbloed, Register en Erfelijke afwijking. In combinatie met de rascode van het
dier is vervolgens af te leiden in welke klasse het dier staat;
3. In de klassen Volbloed Blauw, Register Blauw en Erfelijke afwijking Blauw worden dieren
ingeschreven die de rascode BT hebben, al dan niet aangevuld met delen TE. Dieren die
daadwerkelijk de blauwe kleurtekening hebben krijgen de rascode BT100. In de database van
NSFO worden de klassen afgekort tot Volbloed, Register en Erfelijke afwijking. In combinatie
met de rascode van het dier is vervolgens af te leiden in welke klasse het dier staat;
4. In de klassen Volbloed Dassenkop, Register Dassenkop en Erfelijke afwijking Dassenkop
worden dieren ingeschreven die de rascode DK hebben, al dan niet aangevuld met delen TE
en/of BT. Dieren die daadwerkelijk de gewenste dassenkop tekening hebben krijgen de
rascode DK100;
5. Dieren die voldoen aan de vereisten gesteld in lid 2 t/m 6 van artikel 1. Hoofdsectie komen in
aanmerking voor inschrijving in de klasse Register;
6. Voor inschrijving in de klasse Volbloed worden aanvullende eisen gesteld zie ‘artikel 13, lid 1:
inschrijving klasse volbloed’

7. Dieren die afstammen van een dier waaruit blinde lammeren zijn geboren, en die niet
middels een door NSFO erkende genetische test (DNA-onderzoek) aantoonbaar vrij zijn van
het gen voor erfelijke blindheid worden ingeschreven in de klasse Erfelijke afwijking.
Artikel 3. Opwaardering van de klasse Register naar de klasse Volbloed.
Een vrouwelijk dier in de klasse register kan opgewaardeerd worden naar de klasse volbloed
indien haar vader en haar beide grootvaders ingeschreven staan in de klasse volbloed en de
vereiste exterieurkeuring hebben gehad. Zowel moeder als grootmoeder (aan moederszijde)
staan in de klasse register ingeschreven.
Importdieren kunnen, mits voorzien van een correct zoötechnisch certificaat, opgewaardeerd
worden naar de klasse volbloed wanneer een exterieurkeuring heeft plaatsgevonden door
een daarvoor bevoegde inspecteur.
Artikel 4. Aanvullende sectie.
1. Het stamboek neemt op verzoek van fokkers ooien die niet in aanmerking komen voor
inschrijving in de hoofdsectie, op in de aanvullende sectie wanneer het dier naar het oordeel
van het stamboek voldoet aan de eigenschappen van het ras;
2. Is er een rascode bekend dan dient het dier minimaal 75 van de 100 delen TE, BT en/of DK te
bevatten;
3. Is er geen rascode bekend dan dienen de dieren duidelijk ‘Texelaar’ gefokt te zijn. Voordat ze
worden toegelaten tot de aanvullende sectie dient het dier een definitieve exterieurkeuring
te ondergaan en daarbij minimaal 78 punten voor Algemeen Voorkomen te krijgen. Deze
dieren krijgen de rascode NN100.
Artikel 5. Opwaardering van dieren vanuit de aanvullende sectie naar de hoofdsectie.
1. Een vrouwelijk dier mag worden ingeschreven in de hoofdsectie als: 1) de moeder en
grootmoeder (van moederszijde) in de aanvullende sectie staan en 2) de vader en beide
grootvaders en de 4 overgrootvaders in de hoofdsectie van een stamboek van hetzelfde ras
staan; Na een exterieurkeuring krijgt het dier de rasbalk TE100 en wordt ze geregistreerd in
de klasse volbloed, indien haar vader ook in de klasse volbloed is geregistreerd.
2. Nakomelingen van het vrouwelijke dier genoemd in lid 1 mogen ook in de hoofdsectie
ingeschreven worden;
3. Afhankelijk van de ingezette rammen uit de hoofdsectie in de bekende afstamming van deze
dieren worden de dieren ingeschreven in een klasse voor Wit, Blauw of Dassenkop. Voor
inschrijving in een witte klasse mogen alleen TE100 rammen zijn gebruikt, voor inschrijving in
een blauwe klasse alleen rammen met BT en eventueel TE rasdelen en voor inschrijving in
een dassenkop klasse alleen rammen met DK en eventueel BT en/of TE rasdelen.
GEBOORTEREGISTRATIE.
Artikel 6. Deklijst.
Alle leden uit het actieve ledenbestand, zonder toegang tot het online administratiesysteem,
ontvangen vóór 1 december een deklijst. Op deze lijst staan alle op het bedrijf aanwezige
ooien vermeld.
Artikel 7. Dekberichten.
1.
Ieder lid dat in aanmerking wil komen voor registratie van worpen en lammeren, is verplicht
na afloop van het dekseizoen, in ieder geval vóór 1 januari, een dekbericht te zenden naar de
administratie of deze zelf in te voeren in het online administratie systeem.

2.

3.
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9.
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12.

Het dekbericht dient alle volledige nummers van de gedekte ooien te bevatten, met bij
iedere ooi het stamboeknummer van de ram door wie ze gedekt zijn. Tevens dient de
periode aangegeven te worden die de ram bij de betreffende ooien heeft gelopen.
Er mag slechts één ram bij een koppel worden toegelaten. Wordt in de dekperiode bij een
koppel ooien van ram gewisseld, dan dient er tussen de data van wisseling van de rammen
ten minste een periode van 3 dagen in acht te worden genomen. Dit geldt ook voor
samenvoeging van meerdere koppels ooien, waarbij dan ter controle slechts één ram mag
worden gebruikt. Alle wisselingen van rammen dienen steeds op het dekbericht te worden
vermeld.
Indien zich na het inzenden/ invoeren van het dekbericht wijzigingen voordoen, dient de
wijziging uiterlijk 2 maanden na de dekking gemeld te zijn.
Bij gebruik van een gehuurde ram, dient de eigenaar van deze ram een (elektronische)
huurverklaring te ondertekenen.
Bij het inscharen van ooien bij een ram van een andere eigenaar, dient de houder van deze
ram een (elektronische) dekverklaring te ondertekenen.
Worden de ooien door een niet Texelaar ram gedekt, doch is de rasbalk van de dekram wel
bekend, dan dient een afstammingsbewijs van deze ram te worden opgestuurd (wanneer de
ram nog niet bekend is in de database).
Is de rasbalk van de ram die bij de ooien heeft gelopen, niet bekend, dan zal de ram met de
status NN100 (ras onbekend) worden opgevoerd.
Bij toepassing van K.I. dient de hiervoor verantwoordelijke organisatie c.q. instantie, zijnde
de inseminator of zijn werkgever, te zorgen voor een dekverklaring of inseminatiebewijs.
Tevens dient van de rammen die via KI worden ingezet het DNA te worden vastgesteld.
Het niet (elektronisch) ondertekenen van een huur- of dekverklaring door de eigenaar van de
ram heeft als gevolg dat lammeren geen volbloedstatus krijgen
Onvolledig ingevulde dekberichten worden niet geaccepteerd.
Bij het niet of niet tijdig inzenden of invoeren van de dekberichten kunnen de lammeren die
uit de ooien waarop deze berichten en/of verklaringen betrekking hebben, niet als volbloed
worden geregistreerd.

Artikel 8. Geboortemeldingen.
1.
Iedere worp moet binnen één maand na de worpdatum en uiterlijk vóór 5 mei in de
administratie bekend zijn. Het melden van de worpen dient te geschieden door middel van
het invullen van de door de administratie voor dit doel uitgegeven formulieren, (op deze
formulieren/lijsten dienen de gevraagde gegevens volledig te worden ingevuld/vermeld) of
door het melden van lammeren in het online administratie systeem.
2.
De gevraagde gegevens voor een geboortebericht zijn:
a.
nummer van de ooi die geworpen heeft.
b.
nummer van de ram waardoor de ooi gedekt is.
c.
werpdatum.
d.
totaal aantal geboren lammeren (levend en dood).
e.
geslacht van alle geboren lammeren.
f.
doodgeboren lammeren dienen steeds apart aangeduid te worden.
g.
het ID nummer dat bij het levende lam is aangebracht.
h.
geconstateerde afwijkingen.
i.
overgelegde lammeren moeten steeds bij de eigen moeder worden vermeld. Wel
dient te worden aangegeven, bij welke pleegmoeder ze zijn ondergebracht.

j.

3.

lammeren die kunstmatig worden opgefokt, dienen eveneens bij hun moeder te
worden vermeld met de aanduiding 'lambar'.
k.
Blind geboren lammeren dienen binnen 24 uur schriftelijk of telefonisch te worden
gemeld aan de hoofdinspecteur.
Niet tijdig ingezonden of ingevoerde geboorteberichten worden niet geaccepteerd, waardoor
worpen en lammeren niet voor registratie in aanmerking komen.

Artikel 9. Controle.
De inspecteur is tijdens de dek- en worpperiode bevoegd te allen tijde controle op de
bedrijven uit te voeren. Het stamboek is bevoegd om door middel van DNA-onderzoek
controle te laten uitvoeren. Indien de uitslag van het DNA onderzoek aangeeft dat de afstamming
niet kan kloppen, zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van de eigenaar van de onderzochte
dieren en krijgt het dier met de incorrecte afstammingsgegevens de registerstatus.
PRODUCTIEREGISTRATIE.
Artikel 10. Productiebestand.
Na akkoordbevinding van de geboorteberichten, worden de worpen bij de betreffende ooien
bijgeschreven. Hierdoor ontstaat bij een ooi haar lammerenproductiebestand.

Artikel 11. Productietelling.
1.
Bij de telling van de lammerenproductie wordt steeds het totaal aantal worpen, het totaal
aantal geboren lammeren en het totaal aantal levend geboren lammeren weergegeven.
2.
Alle doodgeboren lammeren tellen mee in de worpgrootte van de ooi. Dit geldt ook voor
vroegtijdige geboorten (verworpen), waarbij de afgestoten vruchten als lam te
onderscheiden zijn.
3.
Heeft een ooi op éénjarige leeftijd een worp gerealiseerd, dan wordt dit bij het totaal aantal
worpen aangegeven met een apart teken (*).
LAMMERENREGISTRATIE.
Artikel 12. Lammerenbestand.
1.
Lammeren worden in het lammerenbestand opgenomen nadat de geboortemelding op de
juiste wijze heeft plaatsgevonden.
2.
Lammeren komen voor opname in het lammerenbestand in aanmerking als:
a.
de dek- en geboorteberichten voor de betreffende ouderdieren akkoord bevonden
zijn.
b.
de moederdieren bij het stamboek zijn geregistreerd.
Artikel 13. Inschrijving in klassen.
1.
Inschrijving klasse volbloed
Lammeren komen voor volbloederkenning in aanmerking als aan de eisen van artikel 12
voldaan is. Bovendien dienen de lammeren te voldoen aan de volgende eisen:
a.
bij ooilammeren:
de vader dient als volbloed bij het stamboek geregistreerd te staan.
de vader dient steeds de vereiste exterieurkeuring te hebben gehad (artikel 25).

-

2.

3.

de moeder dient als volbloed geregistreerd te staan bij het stamboek, of er wordt
voldaan aan de eisen gesteld in artikel 3 of 5
uit de ouders mogen geen blinde lammeren geboren zijn (artikel 33).
het lam mag geen afwijking vertonen zijnde:
-geslachtsafwijkingen
-Zwarte vlek groter dan een 2 euro munt bij opname
-Varkensbek
-Snoeksbek
-Witte neus
-ontbrekende/ kleine oogbollen
de ooilammeren mogen niet gecoupeerd zijn of andere beschadigingen aan de staart
hebben (uitgezonderd geïmporteerde dieren)
b.
bij ramlammeren:
de ouderdieren dienen als volbloeddieren bij het stamboek geregistreerd te staan.
de ouderdieren dienen steeds de vereiste exterieurkeuring te hebben gehad (artikel
25 en 26).
de moeder moet voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan een
"rammenmoeder" (artikel 32).
uit de ouders mogen geen blinde lammeren geboren zijn (artikel 33).
het lam mag geen afwijking vertonen. Zie afwijkingen als bij de ooilammeren.
de ramlammeren mogen niet gecoupeerd zijn of andere beschadigingen aan de
staart hebben. (uitgezonderd geïmporteerde dieren).
c.
Omdat fokkers een cruciale rol spelen in het signaleren van erfelijke gebreken is het
van belang dat fokkers ook meewerken aan de signalering en registratie van erfelijke
gebreken. Daarom is het van belang dat erfelijke gebreken worden gesignaleerd en
vastgelegd. Fokkers zijn verplicht om zich hier aan te houden.
Inschrijving klasse Register:
Alle lammeren die niet voldoen aan artikel 13 maar wel aan artikel 12 komen in aanmerking
voor inschrijving in de klasse Register, mits geen erfelijke afwijking is geconstateerd zoals
beschreven in artikel 13. Een uitzondering wordt gemaakt voor dieren met een zwarte vlek:
zij worden ingeschreven in de klasse Register.
Inschrijving klasse Erfelijke afwijking: Alle lammeren met een erfelijke afwijking zoals
beschreven in artikel 13 , met uitzondering van de dieren met een zwarte vlek, worden
ingeschreven in de klasse Erfelijke afwijking.

Artikel 14. Stallijst.
Als bewijs van registratie ontvangt de fokker, zonder toegang tot de online administratie, in de
maand juni van het secretariaat een stallijst met daarop de nummers vermeld van alle actuele, bij het
stamboek bekende lammeren en oudere dieren. Leden met toegang tot de online administratie
kunnen deze te alle tijde raadplegen. Van deze dieren wordt tevens vermeld: geboortedatum, status,
rasbalk, worpgrootte waaruit ze geboren zijn, eventueel de eigen productie, de berekende
fokwaarden, eventueel de beoordeling voor bespiering en algemeen voorkomen, de nummers van de
moeder en de vader én de fokwaarde schattingen van de vader en moeder.

IDENTIFICATIE.
Artikel 15. Nummering.
Het stamboek hanteert bij de nummering van de schapen het ULN nummer. Het nummer bestaat
uit 12 cijfers, waarvan laatste 5 het werknummer vormen.
Artikel 16. Elektronische oornummers.
Binnen 7 dagen na het werpen voorziet de eigenaar het lam van minimaal 1 oornummer. Conform de
regelgeving van RVO voorziet de eigenaar het lam tijdig van het 2e nummer.
STAMBOEKREGISTRATIE.
Artikel 17. Volbloed rammenbestand.
Rammen worden als volbloed in het rammenbestand opgenomen als:
1.
Ze als ramlam reeds als volbloed zijn opgenomen in het lammerenbestand (artikel 13 lid 1).
2.
Ze reeds erkend zijn als volbloed door een ander Texels schapenstamboek, mits ze
voldoen aan dezelfde eisen zoals die gelden bij het NTS/TSNH
Artikel 18. Volbloed ooienbestand.
Ooien worden in het volbloed ooienbestand opgenomen als:
1.
Ze als ooilam reeds als volbloed zijn opgenomen in het lammerenbestand (artikel 13 lid 1).
2.
Ze reeds erkend zijn als volbloed door een ander Texels schapenstamboek, mits ze
voldoen aan dezelfde eisen zoals die gelden bij het NTS/TSNH

EXTERIEURKEURINGEN.
Artikel 19. Aard van de keuring exterieurkeuringen.
Bij de exterieurkeuring vindt een beoordeling plaats van de bouw van het schaap in relatie tot de
rasbeschrijving. Bij de beoordeling wordt voor 7 onderdelen een waarderingscijfer toegekend,
namelijk voor kop, ontwikkeling, bespiering, evenredigheid, type, beenwerk en vacht. Daarnaast
wordt een waarderingscijfer toegekend voor het algemeen voorkomen, zijnde het al dan niet
gewogen gemiddelde van de 7 te beoordelen onderdelen. De bevindingen van exterieurkeuringen
van rammen en ooien worden vastgelegd op verzamellijsten. Tevens worden de meetgegevens van
rammen vastgelegd, o.a. de schofthoogte, de borstdiepte en de romplengte. Daarnaast worden de
rammen lineair gescoord volgens het hiervoor bestemde formulier. Van ooien worden op vrijwillige
basis de meetgegevens vastgelegd, alleen voor potentiele A ooien geldt een verplichte meting.

Artikel 20. Waarderingscijfers.
De toegekende waarderingscijfers worden uitgedrukt in een getal, variërend van 70 t/m 100 punten.
Per groep getallen behoort hierbij de volgende verklaring:
70 t/m 74 punten = matig
75 t/m 79 punten = normaal
80 t/m 84 punten = goed
85 t/m 89 punten = zeer goed
90 punten en hoger = uitmuntend

Artikel 21. Afkeuringen.
Een dier wordt afgekeurd als één of meerdere onderdelen niet voldoen aan de voorwaarden, zoals
die zijn vastgelegd in de rasbeschrijving. Bij afkeuring wordt steeds een rapport opgemaakt, waarbij
voor het betreffende onderdeel en voor het algemeen voorkomen het getal 69 wordt ingevuld, als
zijnde onvoldoende.
Wordt een ooi of ram die reeds voorlopig is gekeurd, bij definitieve keuring afgekeurd, dan blijven de
reeds ingeschreven lammeren in hun actuele klasse van de hoofdsectie. Wordt een ram afgekeurd
tijdens het dekseizoen en stond deze ingeschreven in de klasse Volbloed, dan worden de reeds
verwekte lammeren mits zij aan de overige eisen hiervoor voldoen opgenomen in de klasse Volbloed.
Een inspecteur heeft te allen tijde het recht een dier dat niet stamboekwaardig is, af te keuren voor
de klasse Volbloed.
Artikel 22. Soort keuringen.
Het stamboek kent de volgende exterieurkeuringen: voorlopige keuring, definitieve keuring,
herhaalde keuring en herkeuring.
1. Voorlopige keuring.
Deze vindt plaats bij ooien en rammen die ouder zijn dan 4 maanden, doch de leeftijd
van 1 jaar niet overschreden hebben. Bij voorlopige keuring van de rammen wordt de
volledige keuringsbalk vastgelegd op verzamellijsten. Bij voorlopige keuring van ooien wordt
alleen de waardering voor de bespiering en het algemeen voorkomen vermeld op een
verzamellijst.
2.
Definitieve keuring.
Deze vindt plaats bij ooien en rammen die ouder zijn dan 1 jaar en tenminste 1x
geschoren zijn. Bij definitieve keuring van rammen en ooien wordt de volledige
keuringsbalk vastgelegd op verzamellijsten.
3.
Herhaalde keuring.
Deze keuring kan plaatsvinden bij ooien en rammen die op oudere leeftijd, nadat ze
reeds een definitieve keuring hebben gehad, nog eens voor beoordeling worden
aangeboden. Deze keuring kan niet eerder plaatsvinden dan één jaar na de definitieve
keuring (met uitzondering van dieren die verkocht zijn voor export) en gebeurt steeds
tijdens de najaarsinspectie (deze keuring is dan bindend). Een herhaalde keuring van een ram
of ooi wordt vastgelegd op een verzamellijst.
4.
Herkeuring.
Zie artikel 24.
Artikel 23. Uitvoering keuringen.
De keuringen zoals aangegeven bij artikel 22 onder punt 1 t/m 3, worden steeds uitgevoerd door een
inspecteur van de NSFO in opdracht van het NTS of TSNH. Bij deze keuringen is hij/zij bevoegd alle
waarderingscijfers alleen vast te stellen, dit met uitzondering van rammen die bij herhaalde keuring
in aanmerking komen voor 90 of meer punten voor het algemeen voorkomen. Deze waardering dient
bij rammen steeds door 2 inspecteurs of door 1 inspecteur en een door de hoofdinspecteur
aangewezen lid van de foktechnische commissie, in overleg te worden vastgesteld. Bij het maken van
extra kosten voor deze herhaalde keuring kan een vergoeding van € 200,- in rekening worden
gebracht bij de aanvrager van de keuring.
Artikel 24. Herkeuring.
1.
De inspecteur beslist of een schaap al dan niet inschrijvingswaardig is en over de toe te
kennen waarderingscijfers. Een lid kan tegen deze beslissing, voor zover die

2.
3.

4.

betrekking heeft op een definitieve keuring, beroep aantekenen bij het bestuur. Beroep
is mogelijk bij afkeuring en tegen de waarderingscijfers voor algemeen voorkomen en
bespiering. Het beroepschrift wordt gericht aan het hoofdbestuur en dient binnen één
week na ontvangst van de keuringsuitslag in het bezit te zijn van het secretariaat van
het NTS of TSNH
Na ontvangst van het beroepschrift vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14
dagen, herkeuring plaats. Deze herkeuring wordt uitgevoerd door de hoofdinspecteur.
Bij herkeuring met betrekking tot de waardering voor algemeen voorkomen, wordt
door de hoofdinspecteur een volledig nieuw keuringsrapport opgemaakt.
Bij herkeuring met betrekking tot de waardering voor bespiering, wordt alleen dit
onderdeel opnieuw beoordeeld. Bij een verschil van 2 of meer punten in de waardering
voor het aangevraagde onderdeel, wordt de eigenaar in het gelijk gesteld. Bij minder
dan 2 punten verschil in de waardering voor het aangevraagd onderdeel, wordt de
inspecteur in het gelijk gesteld. De uitslag van deze keuring is bindend.
Wordt de eigenaar in het gelijk gesteld, dan zijn geen extra kosten verschuldigd.
Wordt de inspecteur in het gelijk gesteld, dan moet de eigenaar een bedrag betalen
waarvan de hoogte is vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 25. Verplichte exterieurkeuring rammen.
1.
Exterieurkeuring is bij rammen verplicht als men nakomelingen van deze rammen ter
registratie wil aanbieden in de klasse Volbloed (artikel 12 + 13). De voorlopige en definitieve
keuringen worden uitgevoerd zoals is aangegeven bij artikel 22, lid 1 en 2. Een uitzondering
wordt gemaakt voor rammen, geregistreerd bij leden van NTS / TSNH, welke niet wonen in
Nederland en op meer dan 3,5 uur rijden vanaf Zaltbommel. Deze rammen hoeven niet te
voldoen aan de verplichte exterieurkeuring om hun nakomelingen in de klasse volbloed te
kunnen laten registreren
2.
Rammen die een voorlopige keuring hebben gehad, doch op éénjarige of oudere
leeftijd opnieuw voor dekdienst worden gebruikt, dienen steeds een definitieve
keuring te ondergaan om te voldoen aan de voorwaarden, vastgelegd in de artikels 12 en
13.
3.
In het geval dat een ram sterft voordat de verplichte voorlopige c.q. definitieve
exterieurkeuring heeft plaatsgevonden, dient de eigenaar daarvan binnen 24 uur
melding te maken bij de inspecteur. Op het keuringsrapport van de ram komt alleen de
aantekening “dood voor keuring” te staan. Is de ram een jaar eerder voorlopige ingeschreven
dan krijgt de ram de vermelding “dood voor def. opname” en blijft de voorlopige inschrijving
staan. Is niet tijdig melding gemaakt van sterfte van een ram dan kunnen van deze ram geen
nakomelingen worden geregistreerd.
4.
Wanneer voor de bevruchting gebruik wordt gemaakt van sperma van buitenlandse rammen
waarbij niet de verplichte exterieurkeuring is uitgevoerd, dan worden de nakomelingen
ingeschreven in de klasse volbloed, mits een zoötechnisch certificaat van de ram is
aangeleverd
Artikel 26. Verplichte exterieurkeuring ooien.
1.
Exterieurkeuring is bij ooien verplicht als men mannelijke nakomelingen van deze
ooien ter volbloedregistratie wil aanbieden (artikel 12). De voorlopige en definitieve keuring
worden uitgevoerd zoals is aangegeven bij artikel 22, lid 1 en 2.
2.
Tweejarige en oudere ooien moeten steeds definitief gekeurd zijn, alvorens mannelijke

nakomelingen van deze ooien als volbloed geregistreerd kunnen worden. Een uitzondering
wordt gemaakt voor ooien geregistreerd bij leden van NTS / TSNH, welke niet wonen in
Nederland en op meer dan 3,5 uur rijden vanaf Zaltbommel
Artikel 27. Erkenning exterieurkeuringen.
Exterieurkeuringen welke uitgevoerd worden conform de eisen gesteld in de geldende
fokkerijregelgeving worden steeds geaccepteerd.
DIVERSEN.
Artikel 28. Inspecties.
1.
Het stamboek kent een najaarsinspectie. Deze wordt uitgevoerd
door een inspecteur van de NSFO in overleg met NTS/TSNH
2.
De werkwijze aangaande de inspecties, zijn door het bestuur vastgelegd in een
inspectiereglement.
Artikel 29. Overschrijvingen c.q. afstammingsbewijzen.
1.
Geboorteregistratie en/of exterieurkeuringen kunnen bij de individuele dieren slechts
plaatsvinden, als deze dieren bij het stamboek op naam van het aanvragende lid zijn
geregistreerd.
2.
Aangekochte dieren dienen derhalve (zie 1) steeds overgeschreven te zijn binnen de
wettelijke termijn. Als bewijs van overschrijving kan, op aanvraag van de verkoper, door de
administratie een afstammingsbewijs worden afgegeven.
3.
Bij verkoop van een dier aan een niet stamboeklid kan de verkoper een
afstammingsbewijs aanvragen, welke aan de koper toegezonden zal worden.
Het dier kan in dit geval niet op naam van de koper gesteld worden.
4.
Ieder lid kan te allen tijde van alle op zijn naam geregistreerde dieren een
afstammingsbewijs aanvragen.
5.
Aanvragen voor overschrijvingen c.q. afstammingsbewijzen dienen steeds schriftelijk
te worden ingediend bij de administratie. Slechts de fokker c.q. laatste bij het stamboek
bekende eigenaar van een dier kan een aanvraag indienen.
Leden met toegang tot de online administratie dienen de dieren zelf over te schrijven en
kunnen zelf de afstammingsbewijzen afgeven.
6.
De kosten van afstammingsbewijzen, door de administratie, zijn steeds voor de aanvrager.
Artikel 30. Predikaten.
Op voorstel van de foktechnische commissie kunnen predikaten worden toegekend. De eisen die aan
deze predikaten worden gesteld, dienen door de algemene vergadering te worden bekrachtigd. De
volgende predikaten zijn reeds ingevoerd: Premieram, Keurram, Preferent, Sterooi (met het aantal
punten). De eisen en voorwaarden voor predikaten zullen in een afzonderlijk aanhangsel bij dit
fokreglement worden omschreven.
Artikel 31. Fokwaarde schattingen.
Het NTS/TSNH geeft een, daartoe bevoegde organisatie, de opdracht tot het berekenen van
fokwaarden. Een fokwaarde is een getal dat zo nauwkeurig mogelijk de genetische waarde voor een
bepaald onderdeel van een dier aangeeft in relatie tot de soortgenoten. Dit wordt gedaan aan de
hand van het Diermodel.

Artikel 32. Eisen voor dekrammen
1.
Rammoeder
Bij de laatste exterieurkeuring dient de moeder van een ram minimaal 75 punten voor
algemeen voorkomen en 77 punten voor de bespiering gekregen te hebben.
Artikel 33. Blinde lammeren.
1.
Met blinde lammeren worden die lammeren bedoeld, waar bij de geboorte één of beide
oogbollen ontbreken of slechts in gereduceerde vorm aanwezig zijn (Microftalmie).
2.
Uit onderzoek is gebleken, dat microftalmie erfelijk is en enkelvoudig recessief
overerft. Hierop berusten de maatregelen die genomen zijn om uitbreiding van
microftalmie onder de schapenpopulatie te voorkomen.
3.
Blindgeboren lammeren dienen door de fokker binnen 2 x 24 uur bij de hoofdinspecteur te
worden gemeld. De fokker dient tevens de fokker/eigenaar van de beide ouderdieren zo
spoedig mogelijk te informeren.
4.
Blinde lammeren dienen te worden gezien door een inspecteur of een dierenarts of een
hoofdbestuurslid c.q. afdelingsbestuurslid. In geval het blinde lam gestorven is, dient
het dode lam 3 x 24 uur te worden bewaard.
5.
Blindgeboren lammeren dienen steeds op het geboortebericht te worden vermeld.
6.
Rammen en ooien waarvan bekend is dat ze de factor ‘blind’ vererven, worden voor de
stamboekfokkerij uitgesloten. Zij worden opgenomen in de klasse Erfelijke afwijking. In de
stamboekadministratie wordt bij deze dieren de blindvererving aangeduid met de letter ‘B’.
Deze aanduiding wordt steeds op alle officiële stukken van het stamboek bij het betreffende
dier afgedrukt.
7.
Van rammen en ooien die de factor ‘blind’ vererven, komen de nakomelingen niet meer in
aanmerking voor volbloed stamboekregistratie, zij worden opgenomen in de klasse Erfelijke
afwijking, dit geldt ook voor reeds eerder geboren nakomelingen.
8.
Wanneer een nakomeling bij een DNA-blindtest negatief (= geen factordrager) getest wordt,
kan dit dier opgenomen worden in de oorspronkelijke klasse.
9.
Van alle rammen en ooien waarvan bekend is dat ze de factor ‘blind’ vererven, of waarvan
via DNA test bekend is dat ze blindfactordrager zijn, zal eenmalig zo spoedig mogelijk na het
bekend worden van het feit, het volledige nummer worden gepubliceerd in het
verenigingsblad of in een brief aan alle leden van het NTS/TSNH.
10.
De fokker en de eigenaar hebben het recht DNA onderzoek te laten verrichten.
11.
Van een blind geboren lam dient de afstamming door middel van een DNA test bevestigd en
vastgelegd te worden.
12.
De uitslag van een DNA-blindtest dient, door de eigenaar van het dier, aan het secretariaat
van het NTS/TSNH overlegd te worden.
13.
Leden die via DNA onderzoek hun dieren laten testen op het wel of niet dragen van de
blindfactor, verplichten zich om de uitvoerende instantie te machtigen een kopie van de
uitslag af te geven aan het secretariaat van het NTS/TSNH, zodat de uitslag in het
gegevensbestand kan worden meegenomen. In de stamboekadministratie wordt bij deze
dieren het blindfactor vrij zijn aangeduid met de letters BV.
14.
Wanneer een dier na een DNA-blindtest positief blijkt te zijn, wat betekent dat het dier
drager is van de blindfactor, is er 3 maanden tijd om een contra expertise uit te laten voeren.

Artikel 34. Gebruik hormonen in het dekseizoen
Worden tijdens het dekseizoen hormonen zoals eCG of PMSG of andere bronstopwekkende
middelen gebruikt, dan dient dit steeds op het dekbericht of bij de ingevoerde dekking te worden
vermeld. Deze vermelding dient steeds per ooi die behandeld is, te geschieden.
Artikel 35. Fokprogramma NTS/TSNH gericht op het terugdringen van gevoeligheid voor bepaalde
TSE’s (klassieke scrapie) bij schapen.
Deelnemers aan dit fokprogramma dienen zich te houden aan de volgende regels:
1) alle dieren in het koppel die moeten worden gegenotypeerd, worden afzonderlijk op betrouwbare
wijze geïdentificeerd.
2) mannelijke dieren die het VRQ-allel dragen, worden binnen zes maanden na de bepaling van het
genotype geslacht of gecastreerd; deze dieren mogen het bedrijf niet verlaten, behalve voor de
slacht.
3) vrouwelijke dieren waarvan bekend is dat zij het VRQ-allel dragen, mogen het bedrijf niet verlaten,
behalve voor de slacht.
4) Alleen rammen die het genotype ARR/ARR hebben mogen worden ingezet voor de fokkerij.
Uitsluitend verklaringen over het genotype afgegeven door NSFO, GD of vergelijkbare programma’s
worden geaccepteerd.
5) Nakomelingen van rammen die voldoen aan de eisen om opgenomen te worden in de hoofdsectie,
maar die niet voldoen aan de eisen gesteld in lid 4, worden ingeschreven in de klasse Register.
Wanneer na genotypering blijkt dat de nakomeling minimaal 1x het genotype ARR heeft dan kan de
nakomeling ingeschreven worden in de klasse Volbloed, mits aan alle overige eisen voor inschrijving
in die klasse wordt voldaan.
Artikel 36. Systeem van identificatie bij kunstmatige inseminatie
Voor dieren die worden ingezet voor KI wordt een KI-verklaring ingevuld door de inseminator, op het
moment van inseminatie.
Wanneer het sperma afkomstig is van een donorram die niet ingeschreven is bij een stamboek dat
gebruikt maakt van de diensten van NSFO dient deze verklaring vergezeld te zijn van een officieel
zoötechnisch certificaat van de donorram.
Alleen verklaringen van inseminators die geregistreerd staan bij NSFO als inseminator worden
geaccepteerd.
Artikel 37. Rasaanduidingen en rascodes.
Waar in dit fokreglement en haar aanhangsels gesproken wordt over de rasaanduiding ‘Texelaar’
worden ook alle bekende kleurvarianten van de Texelaar bedoeld. Waar de rascode ‘TE100’ vermeld
staat kunnen ook alle combinaties van TE, BT en DK gelezen worden, mits deze samen optellen tot
100 en de aanduiding(en) niet gebruikt worden in relatie tot een indeling in een klasse van de
hoofdsectie.
Artikel 38. Wijzigingen of aanvullingen.
Wijzigingen of aanvullingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene
vergadering met volstrekte meerderheid van stemmen en treden terstond in, tenzij de vergadering
anders beslist.

Artikel 39.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
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Hiermede zijn de vorige versies van het fokreglement van het Nederlands Texels Schapenstamboek
en van het Texels Schapenstamboek in Noord Holland vervallen.

Aanhangsel bij het fokreglement
Nederlands Texels Schapenstamboek en Texels Schapenstamboek in Noord Holland
Predikaten.
Zoals aangegeven bij artikel 29 van het fokreglement, worden aan zeer goed verervende dieren
predikaten toegekend. De volgende predikaten zijn vastgesteld:
(tussen de haakjes staan de gebruikte symbolen vermeld).
Rammen:
Premieram (P)
Keurram (K)
Preferent (PR)
Ooien:
Sterooi met het aantal punten (minimaal 13 punten).
Toegekende predicaten worden op alle officiële stamboekpapieren bij het nummer van het
betreffende dier afgedrukt met een voor het betreffende predikaat in gebruik zijnde teken of
lettercombinatie. Steeds wordt bij een dier het in rangorde hoogste predikaat vermeld. Onderzoek
van predikaatwaardigheid van rammen dient steeds schriftelijk te worden aangevraagd. In verband
met artikel 32 van het fokreglement dient bij iedere aanvraag een verklaring te worden ondertekend,
dat van het betreffende dier geen blinde nakomelingen zijn geboren. Alle reeds toegekende
predikaten vervallen zodra blinde nakomelingen worden geboren, of wanneer het betreffende dier
na een DNA-blindtest positief (= factordrager) blijkt te zijn.
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 voor 1 juli 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). De verslaggeving van de premiekeuring wordt door een inspecteur van NSFO
gedaan. De rapportage dient uiterlijk 31 augustus bij het secretariaat van het NTS/TSNH binnen te
zijn. Van de rammen die het predikaat 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 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 één aaneengesloten dag besteden op kosten
van NSFO. Voor elke extra dag worden de kilometers en het uurtarief doorberekend aan het
NTS/TSNH. Voor de verslaglegging wordt het uurtarief doorberekend.
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 Fokwaarde Totaal Geboren van -0,06
hebben. Hiervoor geldt de fokwaardeberekening welke het dichts bij 1 juni van het jaar van aanvraag
ligt. 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 Fokwaarde Totaal Geboren -0,06 hebben. 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. 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.
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.
Preferentschapskeuring
Het predikaat Preferent wordt toegekend door de foktechnische commissies van het NTS en
het TSNH Toekenning gebeurt naar aanleiding van de kwaliteit van de 1½-jarige
en eventueel oudere nakomelingen d.m.v. een uitdraai uit de database.
Eén keer per jaar wordt een uitdraai gemaakt voor het toekennen van preferente rammen.
Voorwaarden:
Het predikaat kan postuum worden toegekend
De ram dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• 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
Eindoordeel
De foktechnische commissies spreken a.h.v. bovenstaande bevindingen, na advies van de
desbetreffende inspekteur, het eindoordeel uit.

De FT-commissies kunnen bij hun beoordeling gebruik maken van alle bij het stamboek bekende
gegevens.

Predikaat Sterooi.
Het predikaat sterooi kent diverse gradaties. Deze worden aangeduid met een stelsel van punten.
Het onderscheid tussen deze gradaties wordt bepaald door het totaal aantal punten dat de
nakomelingen scoren bij de exterieurbeoordeling, zoals aangegeven bij punt 4c van de hierna
volgende voorwaarden. Het predikaat kan postuum worden toegekend. Het predikaat wordt, indien
voldaan is aan de voorwaarden, automatisch toegekend.
De voorwaarden voor het predikaat Sterooi:
1.
Exterieur.
De ooi dient bij de definitieve of herhaalde exterieurkeuring minimaal 80 punten voor
algemeen voorkomen te hebben behaald.
2.
Bespiering.
De ooi dient bij de laatste beoordeling minimaal 80 punten voor bespiering te hebben
behaald.
3.
Vruchtbaarheid.
De ooi moet minstens 4 jaar oud zijn en op die leeftijd 3 keer gelamd hebben.
De lammerenproductie moet minstens zijn:
in 3 worpen 5 lammeren
in 4 worpen 7 lammeren
in 5 worpen 9 lammeren
in 6 worpen 11 lammeren
De productie-eisen tellen mee tot de ooi 6 jaar is; daarna niet meer. De worp op éénjarige
leeftijd wordt niet meegeteld. Indien de ooi één of meermalen niet heeft geworpen, dan
wordt de lammerenproductie in zo’n jaar als nul beschouwd. Een worp waarbij het/de
vrucht(en) verworpen zijn, wordt niet meegeteld.
4.
Nakomelingen.
De nakomelingen van de ooi moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a.
Geregistreerd aantal.
Op 4-jarige leeftijd van de ooi moeten minstens 4 nakomelingen levend geboren zijn.
Voor elk jaar dat de ooi ouder is dan 4 jaar, dient steeds 1 lam extra levend geboren
te zijn.
b.
Afwijkingen.
Bij de nakomelingen mogen geen erfelijke gebreken, zoals blindheid,
varkensbek, snoeksbek en afwijkende geslachtsorganen zijn geconstateerd. De
typeafwijkingen witte neus, vossigheid, grimmel en zwarte vlekken mogen bij de
afstammelingen slechts één keer zijn geconstateerd.
c.
Exterieurbeoordeling.
Op 4-jarige leeftijd van de ooi moeten minstens 2 nakomelingen een definitieve
exterieurkeuring hebben gehad. Voor elk jaar dat de ooi ouder is dan 4 jaar, dient
steeds 1 nakomeling extra een definitieve exterieurkeuring te hebben gehad. Voor de
waarderingscijfers die bij de exterieurkeuringen voor algemeen voorkomen worden
toegekend, worden punten toegekend (zie tabel 1). De waardering voor voorlopig
gekeurde zonen wordt alleen meegeteld, als de betreffende ram niet definitief
gekeurd is. Hebben de nakomelingen in totaal volgens de aangegeven telling

*
*
*
d.

5.

tenminste 13 punten behaald, dan is dit voldoende om in aanmerking te komen voor
het predikaat Sterooi. Na het behalen van de hierboven vermelde 13 punten, kan dit
aantal vermeerderd worden met het aantal punten dat aan zonen wordt toegekend
nadat deze een predikaat hebben behaald en wel volgens de volgende telling:
Premieram: 2 punten.
Keurram: 4 punten.
Preferent: 10 punten.
Bespiering.
Van de nakomelingen die een definitieve exterieurkeuring hebben gehad, dient 75
procent voor de bespiering minimaal 80 punten te hebben gekregen.

Algemeen.
Ten aanzien van de bij de punten 1 t/m 4 genoemde leeftijden en
exterieurbeoordelingen, gelden de volgende aanvullende bepalingen:
a.
Leeftijd.
Bepalend voor het vaststellen van de leeftijd van de ooi, is steeds de laatste
gerealiseerde worp.

Tabel 1.
Waardering
dochters
algemeen voorkomen definitief gekeurd
75 t/m 79
1
80 t/m 84
3
85 t/m 89
5
>90
6
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zonen
definitief gekeurd
2
4
6
7

zonen
voorlopig gekeurd.
1
2

