
SUPPLEMENT VAN HET FOKREGLEMENT VAN 
HET SCHAPENSTAMBOEK  TES 

 

Predicaten 
Zoals aangegeven bij art. 26 van het fokreglement, worden aan zeer goed verervende dieren predikaten 
toegekend, deze kunnen eventueel postuum toegekend worden. De volgende predikaten zijn vastgesteld: 
 
Rammen 
Premieram voorlopig (VP) en definitief (DP), Keurram (K) en preferente ram (Pref). 
 
Ooien 
Sterooi met 1 ster (S*) 
Sterooi met 2 sterren (S**) 
Sterooi met 3 sterren (S***) 
Eliteooi 
 
Toegekende predikaten worden op alle officiële stamboekpapieren bij het nummer van het betreffende dier 
afgedrukt met een voor dat predikaat in gebruik zijnde teken of lettercombinatie. Steeds wordt bij een dier 
het in rangorde hoogste predikaat vermeld. Onderzoek op predikaatwaardigheid dient steeds schriftelijk te 
worden aangevraagd. I.v.m. art. 27 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. Aanvragen voor Voorlopig Premieram, 
Definitief Premieram, Keurram en Preferente ram, dienen uiterlijk 1 augustus in het bezit te zijn van het 
bestuurslid met het taken pakket Foktechnische zaken van het schapenstamboek TES. Beoordeling zal plaats 
vinden op 4de zaterdag van de maand augustus en bij voldoende aanvragen wordt eventueel een tweede 
beoordelingsdag ingepland. 
 
Premieram Voorlopig (VP) en Definitief (DP) 
Dit predicaat wordt toegekend naar aanleiding van de kwaliteit qua exterieurvererving van de lammeren. De 
beoordeling voor VP vindt plaats in augustus. In de maand augustus van het jaar er op volgend worden de 
aanwezige dieren nogmaals door de Foktechnische commissie beoordeeld voor het predikaat DP. 
Voor de beoordeling voor VP moeten de volgende aantallen nakomelingen getoond worden: 
Lammeren: 75% van alle levend geboren lammeren waarvan minimaal 1/3 ramlammeren moeten worden 
getoond. Het totale aantal getoonde lammeren moet minimaal 10 zijn. 
Voor de beoordeling voor DP moeten alle nog aanwezige dieren worden getoond, waarbij er minimaal 2 
rammen moeten worden getoond. Kleine bedrijven kunnen volstaan met het tonen van 1 ram. (Kleine 
bedrijven zijn: zie Keurram) 
 
De beoordeling voor VP geschiedt door een commissie bestaande uit in totaal 3 of 4 leden, waaronder 1 
rapporteur, aangesteld door de werkgroep foktechnische zaken. De beoordeling voor DP vindt plaats door de 
werkgroep foktechnische zaken of inspecteurs op initiatief van de werkgroep zelf. 
 
Keurram 
Dit predicaat wordt toegekend naar aanleiding van de kwaliteit qua exterieurvererving van de lammeren en 
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. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
standaardregeling en de regeling voor kleine bedrijven. Tot kleine bedrijven behoren de bedrijven tot 15 
fokooien uitgaande van de peildatum 1 november voorafgaand aan het jaar van aanvraag. 
 
Standaardregeling 
Voor de beoordeling moeten de volgende aantallen nakomelingen getoond worden: 
Lammeren: 75% van alle levend geboren lammeren waarvan minimaal 1/3 ramlammeren moeten worden 
getoond. Het totale aantal getoonde lammeren moet minimaal 10 zijn. 
Ooien: 75%  van alle aanwezige dochters. Hierbij geldt een minimaal aantal van 10. De getoonde oudere 
ooien moeten allen in het jaar dat keuring voor dit predikaat plaatsvindt, gezoogd hebben.  



Rammen: minimaal 40%, met een minimum van 2, van het totale aantal voorlopig ingeschreven  
1-jarige zonen. De fokker staat overigens vrij in de keuze van de te tonen zonen, ongeacht of deze zijn 
ingeschreven. 
 
Regeling voor kleine bedrijven 
Voor de beoordeling moeten de volgende aantallen nakomelingen getoond worden: 
Lammeren: 75% van alle levend geboren lammeren waarvan minimaal 1/3 ramlammeren moeten worden 
getoond. Het totale aantal getoonde lammeren moet minimaal 10 zijn. 
Ooien: 75% van alle aanwezige dochters. Hierbij geldt een minimaal aantal van 5. De getoonde oudere ooien 
moeten allen in het jaar dat keuring voor dit predikaat plaatsvindt, gezoogd hebben. 
Rammen: Minimaal 40%, met een minimum van 1, van het totale aantal voorlopig ingeschreven 1-jarige 
zonen. De fokker staat overigens vrij in de keuze van de te tonen zonen, ongeacht of deze zijn ingeschreven. 
 
De beoordeling geschiedt door een commissie bestaande uit in totaal 3 of 4 leden, waaronder 1 rapporteur, 
aangesteld door de werkgroep foktechnische zaken. 
 
Preferentschap 
Dit predicaat kan alleen toegekend worden aan de rammen die het predikaat Keurram bezitten. Toekenning 
gebeurt naar aanleiding van de kwaliteit van de 1-jarige en oudere nakomelingen qua vererving. 
Voor de beoordeling moeten de volgende aantallen nakomelingen getoond worden: 
• 1-jarige ooien: 75% van alle aanwezige dochters, hierbij geldt een minimum aantal van 15. 
• Oudere ooien: 75% van alle aanwezige dochters, hierbij geldt een minimum aantal van 10. De getoonde 

oudere ooien moeten in het jaar dat de keuring voor dit predikaat plaats vindt, gezoogd hebben. 
• 1-jarige rammen: minimaal 40%, met een minimum aantal van 4, van het aantal voorlopig ingeschreven 

zonen. Overigens staat de fokker vrij in zijn keuze van de te tonen zonen, ongeacht of deze voorlopig zijn 
ingeschreven. 

• 2-jarige en/of oudere rammen: minimaal 40%, met een minimum van 2, van het aantal 2de voorlopige 
en/of definitief ingeschreven zonen. Ook hierbij geldt dat de fokker vrij staat in de keuze van te tonen 
zonen, ongeacht of deze zijn ingeschreven. 

  
De beoordeling geschiedt door een commissie bestaande uit totaal 4 of 5 leden, waaronder 1 rapporteur en 
eventueel een lid van een erkend schapenstamboek van Texelaars in casu NTS,TSNH of KHV (België). De 
benoeming van deze commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep foktechnische zaken. 
 
Sterooien 
Het predicaat kent 3 gradaties. Deze worden aangeduid met S*, S** en S***. Het onderscheid tussen deze 3 
gradaties wordt bepaald door het aantal punten, die de nakomelingen scoren bij de exterieurbeoordeling, 
zoals aangegeven bij punt 3 van de hierna vermelde voorwaarden. 
 
De voorwaarden van sterooi S* 
 
1. Exterieur. De ooi dient bij de definitieve of herhaalde exterieurkeuring minimaal 80 punten voor 

algemeen voorkomen te hebben behaald. 
2. Vruchtbaarheid. De ooi moet minstens 4 jaar oud zijn en op die leeftijd 3x gelamd hebben. De 

lammerenproductie moet minstens zijn: 1,75 geboren lam 1,50 levend lam gemiddeld per worp. De worp 
op 1-jarige leeftijd wordt niet meegeteld (zie art. 7 lid 4). Indien de ooi één of meermalen niet heeft 
geworpen, dan wordt voor de lammerenproductie in dat jaar nul gerekend. Verworpen wordt niet 
meegeteld. 

3. Nakomelingen van de ooi moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
a. afwijkingen: bij 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; 

b. exterieurbeoordeling: op 4 jarige 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 van de 
nakomelingen die bij de exterieurkeuring voor algemeen voorkomen zijn toegekend, worden vlg. 
onderstaand schema aan de ooi, die voor het predikaat sterooi in aanmerking komt, punten toegekend. 



      
Waardering                          dochters def. gekeurd       zonen 2de voorl. en      zonen voorl. 
Alg. Voorkomen                                                            def. keuring                  keuring 

 
80 t/m 84                                    1                                        3                                   1 
85 t/m 89                                    5                                        6                                   2 
90 en hoger                                7                                        8 
 
Worden bij een herhaalde keuring van een dochter of bij een 2de voorlopige resp. definitieve keuring van een 
zoon, een hoger aantal punten worden toegekend dan vervallen de reeds eerder verkregen punten. 
Hebben de nakomelingen in totaal volgens de aangegeven telling tenminste 13 punten behaald, dan is dit 
voldoende om in aanmerking te komen voor S*. Na het behalen van de hierboven vermelde 13 punten, kan 
dit aantal vermeerderd worden met een aantal punten dat aan zonen toegekend wordt, nadat deze een 
predikaat hebben behaald en wel volgens de volgende telling: Keurram 4 punten; Preferente ram 10 punten. 
 
Voorwaarden sterooien S** en S*** 
Een ooi kan de gradaties S** en S*** verwerven als ze voldoet aan alle bij de gradatie S* vermelde 
voorwaarden en voor het predikaat S** 20-29 punten en voor het predikaat S*** 30 of meer punten heeft 
gerealiseerd. In plaats van * kan ook het juiste aantal behaalde punten worden weergegeven zoals S* of bijv. 
S15, S** of bijv. S24 en S*** of bijv. S32. 
 
Elite ooi 
Voorgeschiedenis: 
Bij de oprichting van ons mooie stamboek zijn de diverse predikaten die er zowel bij de rammen als de  
ooien zijn, met elkaar vergeleken. Tijdens dit vergelijk werd duidelijk dat er bij de ooien een predikaat  
mist. De Elite ooi. Een ooi die dit predikaat krijgt, is in de fokkerij opgevallen vanwege haar  
uitzonderlijke fokprestaties in zowel de mannelijke als vrouwelijk lijn. Ze moet een duidelijk stempel  
hebben gegeven op haar nakomelingen.  
 
Deze nakomelingen moeten de volgende eigenschappen bezitten: Uniform, functioneel, uitstralen van  
levensduur, aantoonbaar vruchtbaar, bovengemiddeld exterieur overeenkomstig rasbeschrijving TES,  
bewezen fokkwaliteit. Bij dit predikaat ligt de nadruk dus niet alleen bij de rechtstreekse  
nakomelingen, maar wordt ook gekeken hoe de fokkerij zich verder ontwikkeld.  
 
Eisen: 
1. Op het moment van aanvragen moet de ooi reeds een S*** ooi zijn.  
2. De ooi moet op het moment van aanvraag minimaal 5 x gelammerd hebben. 
3. Productie-eisen:    

     5 /   9 /   8 
        6 / 11 /   9 
        7 / 12 / 10 
        8 / 14 / 12 
        9 / 16 / 14 
    10 / 18 / 16 
 Indien de ooi vaker heeft gelammerd dan 10 maal, wordt er gekeken naar de productie bij worp 10. De 

worp op 1-jarige leeftijd wordt niet meegeteld, conform art. 7 lid van het fokreglement. 
4. Minimaal 50% van de levend geboren nakomelingen met een minimum van vijf dieren moet worden 

getoond. Indien de ooi vijf of zes keer heeft gelammerd, zal zij minimaal 1 ram moeten laten zien van 1½ 
jaar of ouder. Heeft de ooi vaker gelammerd, zal zij minimaal 2 rammen moeten laten zien van 1½ of 
ouder. 

5. Uit de dochters en zonen van de aangevraagde ooi moet minimaal een bedrijfsgroep getoond worden van 
10 dieren. Deze bedrijfsgroep moet afstammen van meerdere ouders en moet bestaan uit minimaal 2 
rammen. 

 
Routing: 
De fokker geeft middels schriftelijke onderbouwing aan waarom hij/zij vindt dat zijn/haar ooi voor het 
predikaat in aanmerking komt. Zodra de aanvraag bij het bestuurslid met takenpakket Foktechnische zaken 



binnenkomt, zal de werkgroep Foktechnische zaken bij de dieradministratie informatie inwinnen, of de ooi 
voldoet aan de minimale eisen. Het staat de fokker vrij om te laten zien wat hij/zij wil, mits er aan punt 4 en 
5 wordt voldaan. De fokker moet wel aangeven wat hij/zij laat zien. 
Op de dag van de keuring mogen de dieren worden getoond op maximaal 2 locaties (Het liefst 1 locatie). De 
dieren moeten opgehokt staan, waarbij de mogelijkheid moet worden gegeven de dieren los te zien lopen 
(zowel individueel en als groep).  
De uitslag wordt direct na de keuring door de werkgroep bekend gemaakt, en binnen twee weken na de 
keuring krijgt de fokker de rapportage, met onderbouwing, persoonlijk aangeboden.  
Tevens verzorgt de werkgroep Foktechnische zaken het verslag in de eerstvolgende “TESselaar”. 
 


