
 

 

                               Fokreglement  

   Schapenstamboek ”De Noordhollander”                       
 

 
 
 
 A        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.  

 

 

    B        Rammenkeuring 

• De rammenkeuring wordt 1 keer per jaar gehouden. 

• De te keuren rammen moeten met behulp van de inschrijfformulieren en het afstammingsbewijs 

worden aangeboden bij het secretariaat.  

• De papieren moeten 14 dagen voor de keuring bij het secretariaat binnen zijn. 

 

• De administratieve keuring ziet op de volgende onderdelen; 

▪ De ram moet; 

o Ouders hebben die beide volbloed zijn 

o minimaal van een drieling zijn 

o geregistreerd in het schapenstamboek NoordHollander 

o gecertificeerd zwoegervrij zijn en scrapie genotypering ARR/ARR hebben 

o de volgende rascode hebben; NH8(50%), NH7TE1(56.25%), NH6TE2(62.5%), 

NH5TE3(68.75%) NH4TE4(75%)NH6FIN2(37.5%TE) 

▪ De rammenmoeder moet minimaal, in het geboortejaar van de te keuren ram,; 

o 2 keer gelammerd met 5 lammeren (als ze ook als 1 jarige afgelammerd heeft) 

o 3 keer gelammerd met 8 lammeren (als ze ook als 1 jarige afgelammerd heeft) 

o als de ooi niet als 1-jarige afgelammerd heeft of 4 keer of vaker  afgelammerd 

moet de gemiddelde worpindex minimaal 2,75 zijn. 

▪ De gegevens uit ons Stamboekadministratiesysteem zijn leidend, de 

verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige gegevensaanvoer ligt bij de fokker. 

▪ Tijdige gegevensverwerking in het Stamboeksysteem is eveneens een criterium waarop 

de administratieve keuring toeziet. 

 

• De fysieke keuring ziet op de volgende onderdelen; 

• 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 één of meerdere van de volgende redenen worden afgekeurd:   

▪ Snoek of varkensbek 

▪ Geheel of gedeeltelijk blind 

▪ Geslachtsafwijkingen 

▪ Slecht beenwerk 

▪ Ontwikkeling, bespiering, en/of vetbedekking  niet voldoende.  

• Bij discussie beslist het bestuur.    

• De eisen ten aanzien van de te keuren rammen zijn: 



▪ 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. 

• Gewicht van de ram minimaal 40 kg.(afhankelijk van de leeftijd) 

 

C   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. 

• In de hoofdsectie van het stamboek kennen we 2 klassen; volbloed en register. Daarnaast is er nog 

een aanvullende sectie. 

• De Stamboekregistratie wordt bijgehouden door het NSFO, op aangeven van het bestuur van het NH 

stamboek. 

• Als dieren niet vanuit het Stamboek automatisch worden opgenomen in het stamboek kan een fokker 

vragen aan het bestuur of een dier of een koppel kan worden opgenomen in het Stamboek 

 

D Registratie  

• De identificatie en registratie van de schapen ten behoeve van de stamboekregistratie wordt gedaan 

bij  NSFO via NSFO Online.  

• Het reglement van  NSFO is op aanvraag  bij het secretariaat van het stamboek verkrijgbaar. 

• Alle stamboek schapen moeten in  NSFO worden geregistreerd. 

• Dekkingen moeten worden ingevoerd uiterlijk 2 maanden voor de geboortedatum van de lammeren. 

• Alle geboortemeldingen moeten binnen 2 maand na geboorte ingevoerd zijn bij het NSFO. 

• Aan- en afvoer melden binnen 1 week bij NSFO. 

• Alle mutaties lopen via NSFO 

 
 
 
 
 
 
-Vastgesteld op de Algemene LedenVergadering van 19 januari 2019 


