
Aftekeningseisen vanaf 2021 tot heden 

Zwartbles aftekening Stamboek ram Stamboek ooi Register ooi Hulpboek ooi met 

code 

Hulpboek ooi 

zonder code 

KOP      

Vorm van de bles Ononderbroken en 

niet scheef 

Ononderbroken Onderbroken alleen 

in zandloper vorm 

Alle vormen 

toegestaan 

Alle vormen 

toegestaan 

Kleur van neusspiegel Gepigmenteerd Gepigmenteerd Gepigmenteerd Gepigmenteerd Alle kleuren 

toegestaan 

Vlindertjes op de 

neus 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Wit aan onderlip Max. Ø 2 cm Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Wit aan onderkaak Niet toegestaan Minimaal 

toegestaan 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Wit aan oren Niet toegestaan Niet toegestaan Minimaal 

toegestaan 

Toegestaan Toegestaan 

HALS EN BORST      

Befje tussen 

wolgrens en 

borstbeen 

Niet toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Maximaal - Ø 5 cm Ø 5 cm Ø 10 cm Geen max. 

      

BENEN      

Wit aan de benen Minimaal rondom aan 

de achterbenen en 

direct zichtbaar 

Minimaal rondom 

aan de 

achterbenen en 

direct zichtbaar 

Minimaal iets wit 

aan een achterbeen 

Geen minimum Geen minimum 

Max. hoogte van wit 

aan voet voorbenen 

Sokjes Tot aan de knie Tot aan de knie Tot aan de knie Geen max. 



Max. hoogte van wit 

aan voet achterbenen 

Tot 1/2 pijp Tot aan de hak Tot aan de hak Geen max. Geen max. 

Zwarte vlekken op 

kroonrand, iets wit 

dient de kroonrand 

te raken 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Witte of zwarte 

hoeven 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

      

STAART      

Max. wit aan uiteinde 

staart 

1/2 van de staart 2/3 van de staart 2/3 van de staart Geen max. hoogte Geen max. hoogte 

Geen wit uiteinde 

staart 

Niet toegestaan Niet toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Gecoupeerde staart Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan 

      

ROMP      

Los wit Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Toegestaan 

Anders gekleurde 

vlekken 

Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan Toegestaan 

      

ALGEMENE INDRUK      

Te veel wit Niet toegestaan Minimaal 

toegestaan 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Te weinig wit Niet toegestaan Niet toegestaan Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

De inspecteur heeft de mogelijkheid coulant te zijn bij opname van een dier waarvan de inspecteur van mening is dat die 

meerwaarde kan hebben voor de fokkerij. 



 

Ramlammeren kunnen worden opgenomen uit stamboek- en register ooien, alsook uit hulpboekooien met kleurcode en vijf 

aaneengesloten bekende afstammingen (allen met kleurcode). 

Ooilammeren van registerooien kunnen alleen in het stamboek of hulpboek worden ingeschreven, niet in het register. 

 

Ramlammeren kunnen uitsluitend in het jaar van geboorte worden opgenomen, uiterlijk tot 1 oktober. Ooilammeren mogen ook later 

ingeschreven al behoeft dit geen voorkeur. 

Buiten de inspectie ronde, in mei en juni, betaald de fokker: voorrijkosten en kilometerkosten. 
 

 


