Fokreglement
Schapenstamboek ”De Noordhollander”
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Algemeen.
Alleen leden hebben het recht om dieren ter inschrijving in het stamboek aan te bieden.
Het bestuur is bevoegd om de gezondheidsstatus van de bedrijven te controleren.
Wijzigingen in of aanvullingen op dit fokreglement kunnen slechts worden aangebracht door de
ALV.
Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Rammenkeuring
De rammenkeuring wordt 1 keer per jaar gehouden.
De te keuren rammen zullen met behulp van de inschrijfformulieren + NSFO afstammingslijst
( indien mogelijk) worden ingeleverd bij het secretariaat. De papieren moeten 14 dagen voor de
keuring bij het secretariaat binnen zijn.
De rammen worden beoordeeld tijdens de keuring op ontwikkeling, type en bespiering, dit laatste
volgens de levende Europ-classificatie, waarbij ook de vetbedekking wordt meegewogen .
Rammen kunnen om een of meerdere van de volgende redenen worden afgekeurd:
Snoek of varkensbek
Geheel of gedeeltelijk blind
Geslachtsafwijkingen
Slecht beenwerk
Ontwikkeling, bespiering, vetbedekking niet voldoende.
Bij discussie beslist het bestuur.
De eisen ten aanzien van de te keuren rammen zijn:
De ram moet minimaal van een drieling zijn
Geregistreerd in het schapenstamboek
Gecertificeerd zwoegervrij en scrapie onverdacht (ARR-ARR )
De rammen moeten beschikken over een goede gezondheid, en bij een centrale keuring
binnen 5dgn voor de keuring, door de dierenarts klinische gekeurd te zijn.
Moeder moet minimaal:
2 keer gelammerd 5 lammeren (vanaf 1 jarige leeftijd)
3 keer gelammerd 8 lammeren (vanaf 1 jarige leeftijd)
Of meerdere keren gelammerd met 2,75 gemiddeld
• Gewicht van de ram minimaal 40 kg.(afhankelijk van de leeftijd)
• Rascode:NH8(50%), NH7TE1(56.25%), NH6TE2(62.5%),
NH5TE3(68.75%) NH4TE4(75%)NH6FIN2(37.5%TE)
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Fokkerij
• Bij de keuze van de fokram dienen inteelt situaties vermeden te worden.
• Als er erfelijke gebreken zijn bij de schapen of dekrammen , is het verplicht om dit te melden aan het
bestuur.
• Wanneer een ram bekend is dat hij erfelijke afwijkingen doorgeeft aan zijn nakomelingen wordt deze
ram van de fokkerij uitgesloten. Er worden geen ram lammeren van deze ram meer ingeschreven.
• Naast het volbloed N.H. stamboek is er een Registerboek en Hulpboek
• Het registerboek en Hulpboek wordt bijgehouden door het NSFO, op aangeven van het bestuur van
het NH stamboek.
• Een fokker vraagt aan bij het bestuur of een dier of een koppel kan worden opgenomen in het
Registerboek of Hulpboek.
• Dieren in het Registerboek zijn schapen zonder goede afstammingspapieren en waar van bekend is
dat ze afkomstig zijn van Noord-Hollandse schapen
[ bv een koppel waar meerdere rammen
hebben bijgelopen] deze dieren kunnen in het register worden opgenomen na bezichtiging en van het
bestuur en de nakomelingen kunnen dan volbloeds worden bij goede registratie.
• Dieren in het Hulpboek:
a] zijn alleen dieren waar de afstammingsgegevens van bekend zijn
-b] rammen en ooien met boven de 75% Texellaar bloedvoering of met meer dan 62.5% Finse
bloedvoering
c] zuivere Finnen en Texellaars die gebruikt worden voor nieuwe bloedlijnen.
• Rammen in het hulpboek [ dus boven 75% texelaar, boven 62.5% Fin, zuivere Texelaars en zuivere
Finnen] mogen voor de volbloedstamboekfokkerij alleen worden ingezet na speciale goedkeuring
van het bestuur, bij geen melding en goedkeuring worden de nakomelingen geen volbloed NoordHollanders maar register.
• Rammen boven de 75% TE en 62.5% Fin kunnen na goedkeuring door het bestuur ter keuring
worden aangeboden voor opname in het hulpstamboek. Met de opname in het hulpstamboek is
goedkeuring gegeven om deze rammen in te zetten in de stamboekfokkerij.
• Als er hulpstamboek rammen van boven 75% TE ingezet worden op volbloed ooien dan worden de
nakomelingen als deze daardoor onder de 75% TE komen worden automatisch volbloed.
• Als er hulpstamboek rammen van boven de 62.5% FIN ingezet worden op volbloed ooien dan
worden de vrouwelijke nakomelingen als deze daardoor onder de 62.5% FIN komen worden
automatisch volbloed.
• Ooien van boven de 75% TE bloedvoering uit het hulpstamboek waarop een goedgekeurde ram
wordt ingezet met een bloedvoering waardoor de nakomelingen weer onder de 75% TE komen
worden automatisch weer volbloed.
• Ooien boven de 62.5% FIN bloedvoering uit het hulpstamboek waarop een goedgekeurde ram wordt
ingezet met een bloedvoering waardoor de nakomelingen weer onder de 62.5% FIN komen worden
automatisch weer volbloed.
• Onder volbloed valt NH6FIN2 tot en met NH4TE4
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Registratie
• De identificatie en registratie van de schapen ten behoeve van de stamboekregistratie wordt gedaan
bij NSFO. NSFO is de Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie. Het reglement van
NSFO is op aanvraag bij het secretariaat van het stamboek verkrijgbaar.
• Alle stamboek schapen moeten in NSFO worden geregistreerd.
• Alle geboortemeldingen moeten voor 1 mei binnen zijn bij NSFO.
• Aan- en afvoer melden binnen 1 week bij NSFO.
• Alle mutaties lopen via NSFO

-Vastgesteld op de algemene ledenvergadering van ……………………………….

