Fokreglement
“Het Nederlands Flevolander Schapenstamboek”

Art. 1 Recht van inschrijving
Alleen leden hebben het recht om dieren ter inschrijving in het stamboek aan te
bieden.
Art. 2 Dekking registratie
De eigenaar van ingeschreven ooien is verplicht een register bij te houden,
waarin vermeld:
 de fokrammen aanwezig op het bedrijf
 welke fokrammen bij welke ooien zijn toegelaten met vermelding van
data van de dekperiode.
Wanneer gedurende de dekperiode meer rammen bij een koppel ooien zijn
toegelaten, dan dient er tussen de data van wisseling van rammen minstens een
periode van 3 dagen in acht te worden genomen.
Art.3 Geboorteregistratie
Uiterlijk 10 weken na de geboorte van de lammeren is de eigenaar/houder
verplicht om de geboorte te registreren in het vigerende computerprogramma
onder vermelding van de unieke levensnummers, de stamboeknotaties en het
geslacht. Tevens worden de vader en moederdieren vermeld.
Niet tijdig ingevoerde of onjuist vermelde lammeren kunnen geweigerd worden
als volbloed Flevolander.
Art. 4 Kunstgrepen
Het gebruik van kunstgrepen om ooien in de bronst te brengen of om de
worpgrootte te beïnvloeden is verboden, tenzij hiervoor ontheffing is verleend
door het Stamboek / de Foktechnische commissie. De toegepaste kunstgreep
moet op het geboortebericht vermeld worden. Het gevolg is dat de betreffende
worpgrootte niet geteld wordt, maar dat de geboren lammeren wel ingeschreven
worden in het stamboek.

Art. 5 Controle stamboek
De Foktechnische commissie is te allen tijde bevoegd om controle op de
bedrijven uit te voeren. De fokker is verplicht om ervoor te zorgen dat de dieren
tijdig en deugdelijk zijn opgehokt voor een inspectie bezoek. Worden dieren
aangetroffen die voor de fokkerij beslist ongeschikt worden geacht, dan worden
deze uit het stamboek verwijderd.
Art. 6
De Foktechnische commissie is bevoegd om zo nodig DNA onderzoek te eisen.
Art. 7 Lammeren met gebreken.
1. De fokker is verplicht lammeren met gebreken bij het stamboek aan te
melden.
2. In de stamboek database wordt opgenomen dat het lam drager is van een
gebrek.
Zwarte en bonte Flevolanders kunnen wel geregistreerd worden, maar verdere
aanfok wordt niet geadviseerd om het beeld van het ras niet te schaden bij
buitenstaanders. Bij de keuze tussen gelijkwaardig productieve dieren resp. wit
en gekleurd, verdient wit de voorkeur.
Art. 8 Stamboek voor rammen.
a. Rammen: Alleen de Foktechnische commissie van het N.F.S. bepaalt
welke rammen gebruikt kunnen worden voor de zuivere teelt van
geregistreerde Flevolander lammeren.
b. Rammoeder: Een ooi is pas geschikt als rammoeder wanneer het dier aan
de volgende eisen voldoet:
 Tussenworptijd: een rammenmoeder moet in de 8 maandencyclus zitten.
Een tussenworptijd van rond 8 maanden.
 Vruchtbaarheid: een ooi kan vanaf de 3e worp rammoeder worden als de
worpgrootte gemiddeld minimaal 2 lammeren/worp bedraagt vanaf de
3e worp. De eerste 2 worpen omvatten minimaal 3 lammeren. Ooien van 6
jaar oud moeten minstens 7 worpen hebben voortgebracht en ooien
geboren in augustus/september/oktober minstens 5 worpen.
 Ooien waarbij kunstgrepen voor het in bronst brengen zijn toegepast, zijn
uitgesloten van het rammoederschap.

Keuringsreglement rammen geboren op NFS bedrijven
Rammen geboren op NFS bedrijven waarvan de moeders aan de gestelde eisen
volgens artikel 8b voldoen, kunnen gekeurd worden.
AARD VAN DE KEURING
Bij de exterieur keuring vindt een beoordeling plaats van de bouw van het dier,
dit in relatie tot de rasbeschrijving. Bij de beoordeling wordt op 8 onderdelen
een beoordeling gegeven.
Dit zijn: ontwikkeling, voorhand, middenhand, achterhand, bespiering,
vetbedekking, testikels en opmerkingen (hierin zijn de afwijkingen verwerkt).
WAARDERINGEN
Genoemde onderdelen worden gewaardeerd met een cijfer van 1 t/m 5.
5 is zeer goed
4 goed
3 voldoende
2 matig
1 onvoldoende

Voor bespiering en vetbedekking wordt de Europ-classificatie gevolgd.
Onder de categorie opmerkingen kunnen afwijkingen weergegeven worden.
Deze zijn: varkensbek, snoekbek, groenkauwer, iets horens, koehakkig, weke
koten.
AFKEURING
Een dier wordt afgekeurd wanneer het:
1e onvoldoende evenredig van bouw in voor- midden en achterhand is
2e wanneer de bevleesdheid minder is dan R 0 en de vetbedekking meer dan 2+
3e de testikels onvoldoende ontwikkeld zijn. Bij twijfel wordt altijd tot
afkeuring overgegaan
e
4 er storende afwijkingen zichtbaar zijn.

Wanneer een dier wordt afgekeurd, heeft de inzender het recht hierover direct na
de keuring te reclameren.
De arbiter, die voor elke keuring wordt aangewezen, doet daarna uitspraak. Zijn
uitspraak is voor beide partijen bindend.

SLOTBEPALINGEN
1. Het N.S.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die
ontstaat door keuring van een ram.

2. Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Foktechnische
commissie.
Beroep is mogelijk bij het bestuur van het N.F.S.

