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Datum: Wijzigingen 
18-05-2012 Geadviseerde wijzigingsvoorstellen zijn aangenomen tijdens de ledenvergadering in mei.  
20-05-2012 De wijzigingsvoorstellen van de mei vergadering zijn verwerkt. De rode tekst zijn de geadviseerde 

wijzigingen die ter goedkeuring worden voorgelegd in de ledenvergadering van november. 
16-11-2012 Het wijzigingsvoorstel in artikel 3 punt 6 is goedgekeurd in de ledenvergadering van 16-11-2012. 
17-05-2013 De wijzigingsvoorstellen in artikel 4.2.d, 32.1.2 en supplement zijn goedgekeurd in de 

ledenvergadering van 17-05-2013. 
15-11-2013 Het wijzigingsvoorstel in artikel 30 is goedgekeurd in de ledenvergadering van 15-11-2013 

Aanleiding: Het PVE heeft de sector geadviseerd om de subsidie regeling vrij te geven aan ook die schapenfokkers die niet 
deelnemen aan een fokprogramma. Dit advies is akkoord bevonden door de vertegenwoordigers van de sector en reeds 
geïmplementeerd. Hierdoor heeft het bestuur voorgesteld om het fokreglement aan te passen. 

21-11-2014 Het wijzigingsvoorstel in het inspectiereglement onder paragraaf soort inspectie is goedgekeurd in de 
ledenvergadering van 21-11-2014. 

15-05-2015 Het wijzigingsvoorstel in het inspectiereglement onder paragraaf soort inspectie is goedgekeurd in de 
ledenvergadering van 15-05-2015. 

20-05-2016 De wijzigingsvoorstellen in artikel 20 punt 2, supplement onder paragraaf predikaten en 
inspectiereglement onder paragraaf gewenste maten zijn goedgekeurd in de ledenvergadering van 20-
05-2016. 

18-11-2016 De wijzigingsvoorstellen in artikel 14, aart van de keuring zijn goedgekeurd in de ledenvergadering 
van 18-11-2016. 

17-05-2019 Indeling hoofdsectie en aanvullende sectie met bijbehorende klasse toegevoegd en er is mandaat 
verleend aan het bestuur voor het doorvoeren van tekstuele aanpassingen naar aanleiding van het 
fokprogramma in de ledenvergadering van 17-05-2019  

 
 
 
 
 
Algemeen 
Het bestuur benoemt een foktechnische commissie. Deze commissie houdt zich bezig met alle 
fokkerij aangelegenheden en brengt hierover desgevraagd advies uit. 
Alle door de vereniging genomen besluiten naar aanleiding van adviezen van de werkgroep 
foktechnische zaken worden vastgelegd in het fokreglement. 
De commissie kan zich door fokkerijdeskundigen laten bijstaan. 
 
Art. 1 Inschrijven 
Alleen leden hebben het recht om dieren ter inschrijving in het stamboek aan te bieden. 
 
Art. 2  Stallijst 
Alle leden kunnen via TESonline een actueel overzicht van de stallijst verkrijgen. 
 
Geboorteregistratie 
Art. 3 Dekberichten  
1. Ieder lid, dat in aanmerking wil komen voor registratie van worpen en lammeren, is verplicht 

na afloop van het dekseizoen, in ieder geval vóór 1 januari de dekberichten in te brengen in 
TESonline. 

2. Een dekbericht houdt in dat, bij de gedekte ooi in TESonline wordt vermeld de ram door wie 
zij gedekt is. Tevens dient aangegeven te worden wanneer en hoe (d.m.v. natuurlijke dekking, 
KI of embryotransplantatie) de ram de betreffende ooi heeft gedekt en of men betreffende ooi 
heeft behandeld met PMSG. Alle ingevoerde dekberichten vormen de deklijst in TESonline. 

3. Er mag slechts één ram bij een koppel worden toegelaten. Wordt in de dekperiode bij een koppel 
ooien van ram verwisseld, dan dient er tussen de data van wisseling van de rammen tenminste 
een periode van 3 dagen in acht te worden genomen. Dit geldt eveneens voor samenvoeging 
van meerdere koppels ooien, waarbij dan ter controle slechts één ram mag worden gebruikt. 
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4. Indien zich na het inzenden van het dekbericht wijzigingen voordoen, dient een aanvullend 
dekbericht te worden ingebracht in TESonline en het oude dekbericht te worden verwijderd. 
Het aanvullende dekbericht dient steeds uiterlijk vóór 1 januari ingebracht te zijn in TESonline. 
Indien zich wijzigingen in het dekbericht voordoen na 1 januari dient u dit binnen 7 werkdagen 
kenbaar te stellen aan DAT. 

5. Bij gebruik van een huurram, dient  deze ram in TESonline te worden aangevoerd bij de start 
voor de huurperiode. Aan het einde van de huurperiode moet de ram weer worden afgevoerd 
van het bedrijf. Tijdens de aanwezigheid van de ram op het bedrijf moet deze worden 
aangemerkt als fokram. 

6. Bij toepassing van KI dient deze ram in TESonline te worden aangemerkt als fokram. Verder 
dient het certificaat sperma volledig ingevuld te worden in samenspraak tussen DAT en de 
inseminator. Het certificaat wordt bewaard door DAT. Van de fokram moet een DNA profiel 
worden opgesteld. 

7. Bij toepassing van Embryotransplantatie dient het certificaat voor embryo’s volledig ingevuld 
te worden in samenspraak tussen DAT en de inseminator. Het certificaat wordt bewaard door 
DAT. Van zowel de fokram als de fokooi moet een DNA profiel worden opgesteld. 

8. De leden zijn zelfverantwoordelijk voor het correct invullen van de dekberichten in TESonline. 
9. Bij het niet, of niet tijdig invullen van de dekberichten in TESonline, kunnen uit de ooien, 

waarop deze berichten betrekking hebben, geen lammeren worden geregistreerd in TESonline. 
 
Art. 4 Geboortemeldingen 
1. Alle worpen moeten als geboorteberichten vóór 1 juli ingebracht zijn in TESonline. Worpen na 

1 juli moeten binnen 7 werkdagen kenbaar worden gesteld aan DAT. De gevraagde gegevens 
dienen volledig te worden vermeld in TESonline. 

2. De gevraagde gegevens voor een geboortebericht in TESonline zijn: 
a. Nummer van de ooi die geworpen heeft; 
b. Nummer van de ram (reeds bekend vanuit het dekbericht en niet aanpasbaar); 
c. Werpdatum; 
d. Geslacht van levend geboren lammeren; 
e. Doodgeboren lammeren dienen steeds apart te worden aangeduid; 
f. Het Unieke Levensnummer, fokkersnummer en volgnummer (ook wel stamboeknummer 

genoemd), dat bij het levende lam is aangebracht; 
g. Geconstateerde afwijkingen; 
h. Overgelegde lammeren moeten steeds bij de eigen moeder worden vermeld. 

3. Niet tijdig ingebrachte geboorteberichten in TESonline worden niet geaccepteerd, waardoor 
worpen  en lammeren niet voor registratie in aanmerking komen. 

4. Geregistreerde geboorteberichten na 1 juli worden niet meegenomen in de jaarlijkse fokwaarde 
berekening.  

 
Art.5 Controle 
De inspecteur (ook wel stamboekkeurder genoemd) is bevoegd om tijdens de dek- en worpperiode te 
allen tijde controle op de bedrijven uit te oefenen. Het stamboek is bevoegd d.m.v. DNA-onderzoek 
controle uit te oefenen. 
 
Productieregistratie 
Art. 6  Productiebestand 
Na inbreng in TESonline van de geboorteberichten, worden de worpen bij de betreffende ooien 
automatisch bijgeschreven. Hierdoor ontstaat bij een ooi haar lammerenproductie bestand. 
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Art. 7  Productietelling 
1. Bij de telling van de lammerenproductie wordt steeds het aantal worpen, het totale aantal per 

worp geboren lammeren en het totale aantal levend geboren lammeren weergegeven. 
2. Alle doodgeboren lammeren (ook vroegtijdig afgestorven vruchten) tellen mee in de 

worpgrootte van de ooi. Dit geldt ook voor vroegtijdige geboorten (verworpen), waarbij de 
afgestorven vruchten als lam te onderscheiden zijn. 

3. Heeft een ooi op éénjarige leeftijd een worp gerealiseerd, dan wordt dit bij het totale aantal 
worpen aangegeven met een apart teken. 

4. Heeft een ooi op éénjarige leeftijd gelamd, doch wordt bij de productie-eis (sterooien) de worp 
op éénjarige leeftijd niet meegeteld, dan wordt bij een dergelijke ooi de totale 
lammerenproductie steeds verminderd met 1x1, zijnde één worp met één lam. 

 
Stamboekregistratie 
Art. 8 Hoofdsectie 
Nakomelingen komen voor opname in de hoofdsectie in aanmerking als: 
1. Beide ouders zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek; 
2. De moeder en grootmoeder aan moederszijde zijn ingeschreven in het hulpboek van een 

stamboek; 
3. De vader en beide grootvaders zijn ingeschreven in de hoofdsectie van een stamboek. 
 
Art. 9 Hoofdsectie klasse volbloed (code V) 
Alle nakomelingen komen voor registratie in de hoofdsectie en de klasse volbloed in aanmerking als: 
1. De rascode van het dier 100% witte Texelaar is. Ook wel weergegeven als TE100 of TE8; 
2. De dek- en geboorteberichten voor de betreffende ouderdieren akkoord bevonden zijn en op 

tijd zijn ingevoerd in TESonline; 
3. De ouderdieren bij het stamboek zijn geregistreerd in de hoofdsectie en de klasse volbloed; 
4. De ouderdieren steeds de vereiste exterieurkeuring hebben gehad; 
5. Uit de ouders geen blinde lammeren zijn geboren. Anders geregistreerd in de hoofdsectie en de 

klasse blind (code B) 
6. Voor ramlammeren gelden verder nog de voorwaarden dat, zowel de vader alsook de moeder 

is geregistreerd in de hoofdsectie en de klasse volbloed bij het stamboek. 
 
Art. 10 Hoofdsectie klasse register (code R) 
De nakomelingen die niet voldoen aan de art. 9 voor registratie in de hoofdsectie en de klasse 
volbloed, maar wel de rascode van het dier 100% witte Texelaar bezitten, ook wel weergegeven als 
TE100 of TE8, worden ingeschreven in de hoofdsectie en de klasse register. 
 
Art. 11 Hoofdsectie klasse afkeur (code AF) 
Een dier wordt ingeschreven in de hoofdsectie en klasse afkeur, als één of meerdere onderdelen niet 
voldoen aan de minimale voorwaarden, zoals die zijn vastgelegd in de rasbeschrijving. Bij afkeuring 
wordt steeds een rapport opgemaakt, waarbij voor het betreffende onderdeel het getal 69 wordt 
ingevuld, als zijnde: onvoldoende. Wordt een ooi of ram, die reeds voorlopig is gekeurd bij de 2de 
voorlopige of definitieve keuring afgekeurd, dan worden/blijven de reeds verwekte nakomelingen 
ingeschreven in de hoofdsectie en de klasse volbloed. De nieuwe nakomelingen worden geregistreerd 
in de hoofdsectie en de klasse afkeur. 
Een inspecteur heeft het recht te allen tijde een dier af te keuren, dat niet stamboekwaardig is. 
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Art. 11.1 Afkeuringen  
Een dier wordt afgekeurd wanneer minimaal 1 van onderstaande genetische bijzonderheden of 
defecten worden geconstateerd, met een vermelding op het rapport: 
1. Varkensbek; 
2. Snoekbek; 
3. Ontbreken van één of twee teelballen bij het mannelijke geslacht; 
4. Eén of meerdere zwarte vlek(ken). 

Een dier wordt afgekeurd als een zwarte vlek,  zowel op de bewolde als de onbewolde 
delen, groter is dan 5 cm doorsnee of een totale oppervlakte heeft groter dan 16 vierkante 
centimeter. Dit is te controleren m.b.v. een door het stamboek beschikbaar gesteld 
hulpmiddel. Tevens wordt een dier afgekeurd als er meerdere (twee of meer) zwarte 
vlekken aanwezig zijn op het dier, ongeacht de diameter, dit met uitzondering van de kop. 
Omdat het een type-afwijking is zal op het keuringsrapport bij het onderdeel “Type” het 
getal 69  worden ingevuld, als zijnde: onvoldoende. 

Er wordt geadviseerd om dieren welke zijn afgekeurd uit te sluiten voor de stamboekfokkerij. 
De klasse afkeur van de hoofdsectie wordt steeds op alle officiële stukken van het stamboek 
van het betreffende dier afgedrukt. 

 
Art. 11.2  Afstraffingen 
Een dier wordt afgestraft wanneer minimaal 1 van onderstaande genetische bijzonderheden of 
defecten worden geconstateerd, met een vermelding op het rapport: 
1. Vos; 
2. Grimmel; 
3. Vale vlek. 
Omdat het een type-afwijking is zal op het keuringsrapport bij het onderdeel “Type” één of 
meerdere punten in mindering worden gebracht. Een afgestraft dier blijft ingeschreven in de 
betreffende klasse van de hoofdsectie.  

Art. 12  Hoofdsectie klasse Blind  
1. Met blinde nakomelingen worden die nakomelingen bedoeld, waarbij bij de geboorte één of 

beide oogbollen ontbreken of slechts in gereduceerde vorm aanwezig zijn (microftalmie); 
2. Uit onderzoek is gebleken, dat microftalmie erfelijk is en enkelvoudig recessief overerft. Hierop 

berusten de maatregelen, die genomen zijn om uitbreiding van microftalmie onder de 
Texelaarpopulatie te voorkomen en zo mogelijk uit te roeien; 

3. Blindgeboren nakomelingen moeten door de fokkerij binnen 48 uur bij de inspecteur te worden 
gemeld. Tevens dient de eigenaar de fokker van beide ouderdieren zo spoedig mogelijk te 
informeren; 

4. Blinde nakomelingen dienen te worden gezien door een inspecteur of een dierenarts of een 
bestuurslid. In geval het blinde nakomeling gestorven is, dient de dode nakomeling 3x24 uur te 
worden bewaard; 

5. Blindgeboren nakomelingen dienen steeds in TESonline bij het geboortebericht te worden 
vermeld. In het veld opmerkingen  dient men “blind” zichtbaar te maken; 

6. Van dieren die middels genonderzoek onderzocht zijn op microftalmie dient de uitslag door 
zowel de fokker die de dieren heeft laten onderzoeken alsmede de door RVO.nl aangewezen 
laboratoria gecommuniceerd te worden met het stamboek; 

7. Er wordt geadviseerd om dieren, die blindfactordrager zijn, uit te sluiten voor de 
stamboekfokkerij. In de stamboekadministratie wordt bij deze dieren de blindvererving 
aangeduid met de letter “B” of de letters “BD” van blinddrager. Deze aanduiding wordt steeds 
op alle officiële stukken van het stamboek van het betreffende dier vermeld; 
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8. Van dieren, die de factor “blind” vererven worden, vanaf het moment dat de factor zich 
openbaart, de nakomelingen ingeschreven in de hoofdsectie en de klasse blind (code B); 

9. Nakomelingen van “blind” verervende dieren, die reeds geboren zijn voor het seizoen waarin 
“blindheid” zich openbaart en reeds zijn opgenomen in de hoofdsectie en de klasse volbloed 
blijven in deze klasse geregistreerd. De nieuwe nakomelingen worden geregistreerd in de 
hoofdsectie en de klasse blind; 

10. Van alle dieren, waarvan bekend is dat ze de factor “blind” vererven en waarvan reeds in een 
eerder stadium nakomelingen zijn geregistreerd, zullen de eigenaars hiervan zo spoedig 
mogelijk worden geïnformeerd; 

11. De fokker en de eigenaar hebben het recht DNA-onderzoek te laten verrichten; 
12. Van de dieren die negatief testen op microftalmie zal een maal in het jaar een lijst gepubliceerd 

worden in de TESselaar. Tevens zal op het afstammingbewijs van deze dieren de tekst 
“Blindfactorvrij” oftewel “BV” komen te staan; 

13. Het dier dat als nakomeling van "blind" verervende dieren is geregistreerd in de hoofdsectie en 
de klasse blind en negatief test op microftalmie zal worden ingeschreven in de hoofdsectie en 
klasse volbloed. 
 

Art. 13 Hoofdsectie klasse kleur (code K) 
1. Met blauwe, dassenkop en bonte dieren worden die dieren bedoeld, waarbij de rastypische 

kenmerken van een Blauwe Texelaar, Dassenkop Texelaar of Bonte Texelaar duidelijk 
zichtbaar zijn;  

2. Nakomelingen die geboren worden als Blauwe Texelaar, Dassenkop Texelaar of Bonte 
Texelaar moeten door de fokker voor de 7de dag na de geboorte te worden gemeld bij DAT.  

3. Blauwe Texelaar, Dassenkop Texelaar of Bonte Texelaar worden ingeschreven in de 
hoofdsectie en de klasse kleur (code K). Daarnaast wordt bij de rascode "BT8", "DK8" of "BS8" 
vermeld; 

4. Nakomelingen die geboren worden uit een kruising tussen een Witte Texelaar en een Blauwe 
Texelaar, Dassenkop Texelaar of Bonte Texelaar worden ingeschreven in de hoofdsectie en 
klasse kleur;  

5. Witte Texelaar dieren, die blauwfactordrager zijn, dus waaruit blauwe of dassenkop 
nakomelingen worden geboren, in stamboekfokkerij aangeduid met de letters “BF”. Deze 
aanduiding wordt steeds op alle officiële stukken van het stamboek van het betreffende dier 
vermeld; 

6. Van alle dieren, waarvan bekend is dat ze de factor “blauw of dassenkop” vererven en waarvan 
reeds in een eerder stadium nakomelingen zijn geregistreerd, zullen de eigenaars hiervan zo 
spoedig mogelijk worden geïnformeerd. 

 
Art. 14 Hoofdsectie klasse Booroola (code BO)  
1. Met booroola dieren worden die dieren bedoeld, waarbij in het vruchtbaarheidsgen (het "B-

gen") van de Merino is in gefokt. Dragers van dit gen zijn veel vruchtbaarder dan niet-dragers; 
2. De overerving van het Booroola-gen is vergelijkbaar met de wijze waarop de fokkerij op scrapie 

berust. Een homozygote ram ('dubbel-Booroola') zal altijd één van zijn Boorolagenen 
doorgeven aan zijn nageslacht: deze zijn daardoor allemaal heterozygoot ('enkel-Booroola'); 

3. Geadviseerd wordt om Booroola Texelaars uit te sluiten voor de stamboekfokkerij 
4. De dieren worden ingeschreven in de hoofdsectie en klasse booroola (code BO). Deze 

aanduiding wordt steeds op alle officiële stukken van het stamboek van het betreffende dier 
vermeld; 

5. De fokker en de eigenaar hebben het recht DNA-onderzoek te laten verrichten; 
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6. Het dier dat als nakomeling van "booroola" verervende dieren is geregistreerd in de hoofdsectie 
en de klasse booroola en negatief test op booroola zal worden ingeschreven in de hoofdsectie 
en klasse volbloed. 

 
Art. 15 Aanvullende sectie klasse hulp (code H) 
In de aanvullende sectie en klasse hulp kunnen worden ingeschreven uitsluitend die dieren, die van 
volbloed Texelaar afstamming zijn, doch waarvan door welke oorzaak dan ook het diernummer niet 
meer te achterhalen is. Deze dieren moeten een verplichte exterieurkeuring hebben ondergaan en zijn 
goedgekeurd. Of die dieren die niet voldoen aan art. 8. 
Mannelijke dieren uit moeders die zijn geregistreerd in de aanvullende sectie en klasse hulp kunnen 
niet in de hoofdsectie worden geregistreerd. Vrouwelijke dieren uit moeders die zijn geregistreerd in 
de aanvullende sectie en klasse hulp worden bij het voldoen aan art. 8 geregistreerd in de hoofdsectie 
en de klasse register. 
 
Art. 16. Stamboekregistratie bij andere fokkerijorganisatie  
De registratie van een dier in een boek en bijbehorende klasse bij een andere fokkerijorganisatie van 
Texelaars (schapen) wordt door het schapenstamboek TES overgenomen, mits ze voldoen aan de 
gestelde eisen van de stamboekregistratie van het schapenstamboek TES. Bij het niet voldoen aan 
de gestelde eisen van de stamboekregistratie van het schapenstamboek TES wordt het dier in het 
betreffende boek en bijbehorende klasse van schapenstamboek TES ingedeeld. 

Identificatie 
Art. 17  Nummering 
Ieder stamboeklid is primair verantwoordelijk voor een juiste nummering van zijn lammeren. 
1. Binnen 7 dagen na geboorte dienen de lammeren te worden voorzien van een uniek oormerk. 
2. Bij verlies van het oormerk dient als volgt te worden gehandeld: 

a. Direct na verlies van een oormerk zal een nieuwe geplaatst moeten worden; 
b. Vermeld het nummer van het nieuwe oormerk van het desbetreffende dier in TESonline; 
c. Verwijder een hoekje van het nieuw geplaatste oormerk om daarmee kenbaar te maken 

dat het nummer van het oormerk niet overeenkomt met het volgnummer van het dier; 
 
Exterieurkeuringen 
Art. 18 Aard van de keuring 
Bij de exterieurkeuring vindt een beoordeling plaats van de bouw van het schaap, dit in relatie tot de 
rasbeschrijving. Bij de beoordeling wordt voor 7 onderdelen een waarderingscijfer toegekend, n.l. 
voor kop, ontwikkeling, bespiering, evenredigheid, type, beenwerk en vacht. Daarnaast wordt een 
waarderingscijfer toegekend voor het algemeen voorkomen, zijnde het al dan niet gewogen 
gemiddelde van de 7 beoordeelde onderdelen, waarbij aangetekend dient te worden dat de onderdelen 
bespiering, evenredigheid en type het zwaarst meewegen in de uiteindelijke puntenwaardering voor 
algemeen voorkomen. De bevindingen van een exterieurkeuring worden steeds vastgelegd in een 
speciaal voor dit doel gebruikt rapport.  
 
Art. 19 Waarderingscijfers 
De toegekende waarderingscijfers worden uitgedrukt in een getal, variërend van 70 t/m 100 punten. 
Per groep getallen behoort hierbij de volgende verklaring: 
70 t/m 74 punten: matig; 75 t/m 79 punten: voldoende; 80 t/m 84 punten: goed; 85 t/m 89 punten: 
zeer goed; 90 punten en hoger: uitstekend. 
 
 
 



 

Versie 01-06-2019 KvK nr. 08119576 Schapenstamboek TES 

 

 

Art. 20 Lineaire score 
Bij de exterieurkeuring van de ram wordt het waarderingscijfer voor ontwikkeling steeds onderbouwd 
met meetgegevens te weten: schofthoogte, lengte en borstdiepte van het dier. De meetgegevens 
worden steeds vastgelegd in een speciaal voor dit doel gebruikt rapport. 
 
Art. 21 Soort keuring 
Het stamboek kent de volgende exterieurkeuringen: voorlopige keuring, 2de voorlopige keuring 
(uitsluitend voor rammen), definitieve keuring, herhaalde keuring en herkeuring. 
 
1. Voorlopige keuring. Deze vindt plaats bij ooien en rammen ouder dan 4 maanden, doch de 

leeftijd van een jaar niet hebben overschreden. Bij de voorlopige keuring van ooien wordt 
volstaan met alleen een waarderingscijfer voor bespiering en algemeen voorkomen. 

2. 2de voorlopige keuring. Deze vindt plaats bij rammen in hun 2de levensjaar en moeten tenminste 
1x geschoren zijn. 

3. Definitieve keuring. Deze vindt plaats bij ooien in hun 2de levensjaar en moeten tenminste 1x 
geschoren zijn. Deze keuring vindt plaats bij rammen in hun 3de levensjaar en moeten tenminste 
2x geschoren zijn. 

4. Herhaalde keuring. Deze keuring kan plaats vinden bij ooien en rammen minimaal één jaar 
nadat zij definitief zijn ingeschreven. Ooien moeten in het jaar dat de herhaalde keuring 
plaatsvindt, gezoogd hebben. 

5. Herkeuring. Zie art. 23. 
 
Art. 22 Uitvoering keuringen 
De keuringen, met uitzondering van de herkeuring, worden steeds uitgevoerd door 1 of 2 
inspecteur(s), dit met uitzondering van rammen, die bij een 2de voorlopige, definitieve of herhaalde 
keuring in aanmerking komen voor 90 of meer punten voor het algemeen voorkomen. Deze 
waardering moet steeds door 2 inspecteurs in overleg worden vastgesteld. 
Bij de voorlopige keuring van rammen en ooien wordt voor algemeen voorkomen maximaal 88 
punten voor het algemeen voorkomen verstrekt. Bij hoge uitzondering mag door de individuele 
inspecteur maximaal 89 punten voor het algemeen voorkomen worden toegekend.  
 
Art. 23 Herkeuring 
1. De inspecteur(s) beslis(t)sen of een schaap al dan niet inschrijvingswaardig is en over de toe te 

kennen waarderingscijfers. Een lid (eigenaar dan wel mede eigenaar van het dier) kan tegen 
deze beslissing, betrekking hebbende op een definitieve keuring, beroep aantekenen bij het 
bestuur. Beroep is mogelijk bij afkeuring en tegen het waarderingscijfer voor algemeen 
voorkomen en dient binnen 10 dagen na ontvangst van de keuringsuitslag in het bezit te zijn 
van het bestuur van het schapenstamboek T.E.S. 

2. Na ontvangst van het beroepschrift vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, 
een herkeuring plaats. Deze herkeuring wordt uitgevoerd door leden van de foktechnische 
commissie, bestuur of inspecteurs. De herkeuringscommissie bestaat uit tenminste 1 of 2 leden 
van de foktechnische commissie. Indien de herkeuringscommissie maar bestaat uit 1 
foktechnisch commissielid dan wordt de commissie aangevuld door 1 bestuurslid of 1 
inspecteur, waarbij aangetekend dient te worden dat die personen niet bij de keuring van het 
dier betrokken zijn geweest. Het samenstellen van de herkeuringscommissie is een taak van de 
foktechnische commissie. 

3. Bij herkeuring met betrekking tot de waardering voor algemeen voorkomen wordt door de 
commissie een volledig nieuw keuringsrapport opgemaakt. Bij een hogere waardering van 2 of 
meer punten, wordt de eigenaar in het gelijk gesteld. Bij iedere andere uitslag word(t)en de 
inspecteur(s) in het gelijk gesteld. De uitslag van deze keuring is bindend. 
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4. Wordt de eigenaar in het gelijk gesteld, dan zijn geen extra kosten verschuldigd. Word(t)en de 
inspecteur(s) in het gelijk gesteld dan is de eigenaar een bedrag verschuldigd waarvan de hoogte 
afhankelijk is, van de tarieven die dan gelden. 

 
Art 24 Verplichte exterieurkeuringen rammen 
1. Exterieurkeuring van rammen is verplicht, als men nakomelingen van deze rammen ter 

registratie wil aanbieden. De voorlopige, 2de voorlopige en definitieve keuring worden 
uitgevoerd, zoals aangegeven bij art. 21 lid 1, 2 en 3. 

2. Rammen, die een voorlopige keuring hebben gehad, doch op één jaar of oudere leeftijd voor 
dekdienst worden gebruikt, dienen steeds een 2de voorlopige zonodige definitieve keuring te 
ondergaan om aan de voorwaarden te voldoen, vastgelegd in art. 8. 

3. In geval een ram sterft, voordat de verplichte voorlopige  keuring heeft plaats gehad, dient de 
eigenaar daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan de desbetreffende inspecteur. De ram 
verkrijgt voor alle 7 onderdelen van de exterieurkeuring 80 punten en er komt een vermelding 
dood voor opname op het zoötechnisch certificaat. In geval een ram sterft, voordat de verplichte 
2de voorlopige of definitieve keuring heeft plaats gehad, dient de eigenaar daarvan onmiddellijk 
mededeling te doen aan de desbetreffende inspecteur. De ram behoudt de resultaten van de 
eerder behaalde exterieurkeuring.  

4. In geval een ramlam wordt gebruikt dat in België is aangenomen zal de ram voor alle 7 
onderdelen van de exterieurkeuring 80 punten verkrijgen.  

 
Art. 25 Verplichte exterieurkeuring ooien 
1. Exterieurkeuring is bij ooien verplicht, als men nakomelingen van deze ooien ter registratie wil 

aanbieden (art. 8). De voorlopige en definitieve keuring worden uitgevoerd, zoals aangegeven 
bij art. 21 lid 1 en 3. 

2. Tweejarige of oudere ooien moeten steeds definitief gekeurd zijn, alvorens nakomelingen van 
deze dieren geregistreerd kunnen worden. 

 
Art 26  Erkenning exterieurkeuringen 
Exterieurkeuringen, uitgevoerd door een fokkerijorganisatie van Texelaars met hetzelfde fokdoel als 
het schapenstamboek TES worden steeds erkend. 
 
Diversen 
Art. 27 Inspecties 
1. Het stamboek kent een najaarsinspectie. Deze wordt uitgevoerd door 1 of 2 inspecteurs. 
2. De werkwijze aangaande de inspecties zijn door het bestuur vastgelegd in een 

inspectiereglement. 
 
Art. 28 Overschrijvingen c.q. zoötechnische certificaten 
1. Geboorteregistratie en/of exterieurkeuringen kunnen bij de individuele dieren slechts 

plaatsvinden, als deze dieren ten tijden van de geboorteregistratie en/of exterieurkeuring bij het 
stamboek op naam (of als mede eigendom) van het aanvragende lid zijn geregistreerd. De 
onkosten bij een exterieurkeuring zijn voor het aanvragende lid.  

2. Aangekochte en gehuurde dieren dienen derhalve (zie art. 28.1) steeds overgeschreven te zijn 
in TESonline. Voor aangekochte of gehuurde dieren vanuit een ander erkende 
fokkerijorganisatie moet een afstammingsbewijs worden afgegeven aan DAT. 

3. Bij verkoop van een dier kan een TES lid een zoötechnisch certificaat aanvragen en op naam 
van de koper laten stellen. 

4. Ieder lid kan te allen tijde van alle op zijn bedrijf geregistreerde dieren een zoötechnisch 
certificaat afprinten via TESonline 
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5. Aanvragen voor overschrijving c.q. zoötechnisch certificaat dienen steeds schriftelijk of per e-
mail te worden ingediend bij DAT. 

6. De kosten van overschrijving c.q. zoötechnisch certificaat zijn steeds voor de aanvrager. 
 
Art. 29  Predikaten 
Op voorstel van de werkgroep foktechnische zaken kunnen predikaten worden toegekend. De eisen, 
die aan deze predikaten worden gesteld, dienen door de algemene vergadering te worden bekrachtigd. 
De volgende predikaten zijn reeds ingevoerd: Premieram (voorlopig en definitief), keurram, 
preferente ram, sterooi(1, 2 of 3 Elite). De eisen en voorwaarden voor deze predikaten zullen in een 
afzonderlijk aanhangsel bij dit fokreglement worden omschreven. 

 
Art. 30  Gebruik PMSG 
Wordt tijdens het dekseizoen PMSG gebruikt, dan dient dit steeds in TESonline te worden vermeld. 
Deze aanduiding dient steeds per ooi, die behandeld is, te geschieden met vermelding van PMSG. 
 
Art. 31  Kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie 

Art. 31.1 Mannelijke dieren 
1. Ze opgenomen zijn in de hoofdsectie; 
2. Ze een voorlopige en/of 2de voorlopige en/of definitieve exterieurkeuring hebben 

ondergaan en zijn goedgekeurd; 
3. Ze in de hoofdsectie bij een andere fokkerijorganisatie van Texelaars is ingeschreven en 

voldoen aan het fokdoel van het schapenstamboek TES; 
4. Wanneer kan worden aangetoond dat deze in het verleden in staat zijn geweest, ooien 

probleemloos op natuurlijke wijze te bevruchten, mogen voor kunstmatige inseminatie 
worden ingezet; 

5. Bij kunstmatige inseminatie een DNA profiel bekend is.  
 
Art. 31.2 Vrouwelijke dieren 
1. Ze opgenomen zijn in de hoofdsectie of hulpboek; 
2. Voor eicellen voor embryotransplantatie moeten de vrouwelijke dieren opgenomen zijn 

in de hoofdsectie;  
3. Ze een voorlopige en/of definitieve keuring hebben ondergaan en zijn goedgekeurd; 
4. Ze in de hoofdsectie of hulpsectie bij een andere fokkerijorganisatie van Texelaars is 

ingeschreven en voldoen aan het fokdoel van het schapenstamboek TES; 
5. Bij embryotransplantatie een DNA profiel bekend is. 

 
Art. 31.3 Verbod op reproductietechnieken 
Er wordt een verbod op een reproductietechniek gehanteerd, wanneer er een wettelijk verbod 
van kracht is binnen de lidstaat waar de reproductietechniek van toepassing is. 
 

Art 32  Scrapie  
1. De dieren in het koppel die worden gegenotypeerd, zijn geïdentificeerd aan de hand van een 

bedrijfs- en volgnummer,  
2. Er wordt geadviseerd om mannelijke dieren die het VRQ-allel dragen, worden binnen zes 

maanden na de bepaling van het genotype te slachten, 
3. Er wordt geadviseerd om vrouwelijke dieren waarvan bekend is dat zij het VRQ-allel dragen, 

mogen het bedrijf niet verlaten, behalve voor de slacht,  
4. Voor deelname kan uitsluitende gebruikt worden gemaakt van de door RVO.nl aangewezen 

laboratoria, 
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5. TES mag, zonder het lid hiervan vooraf in kennis te stellen, resultaten van genotyperingen 
inzien en/of opvragen bij de deelnemende laboratoria.  

6. Indien noodzakelijk zal een kopie van de originele laboratorium uitslag door de deelnemer 
opgestuurd worden naar TES,  

7. Schapenstamboek TES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foute of onjuiste 
genotyperingen, alsmede het intrekken van het bedrijfscertificaat.  

8. Claims van derden kunnen niet op TES verhaald worden. 
 
Art. 33  Vruchtbaarheidsindex en Betrouwbaarheidsindex bij geïmporteerde dieren 
Bij rammen en ooien die worden geïmporteerd, worden de vruchtbaarheidsindex gesteld op 100 met 
een betrouwbaarheidsindex van 20, dit i.v.m. afwijkende berekeningen ten opzichte van de 
berekening van TES. 

 
Art. 34  Wijzigingen of aanvullingen 
Wijzigingen of aanvullingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene 
ledenvergadering met volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Art. 35  Onvoorziene zaken 
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Predikaten 
Zoals aangegeven bij art. 29 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. 12 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, kunnen worden aangevraagd in 2 periodes.  
 
Voor een beoordeling in de maand Juli dient de aanvraag uiterlijk op 1 Juli binnen te zijn. 
 
Voor een beoordeling in de maand Augustus dient de aanvraag uiterlijk op 1 Augustus binnen te zijn. 
 
Deze aanvragen dienen voor de gestelde data in het bezit te zijn van het bestuurslid met het taken 
pakket Foktechnische zaken van het schapenstamboek TES. Beoordeling zal plaats vinden op een 
nader overeen te komen datum in de maanden Juli of Augustus doch uiterlijk tot de vierde zaterdag 
van de maand Augustus en bij meerdere 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 werkgroep foktechnische zaken 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. 
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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 20 gedekte ooien op 1 januari in het jaar van aanvragen. 
 
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 fokkerijorganisatie van Texelaars in casu NTS,TSNH 
(Nederland) of KHV, AWE (België). De benoeming van deze commissie valt onder de 
verantwoordelijkheid van de werkgroep foktechnische zaken. 
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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 

Algemeen Voorkomen 
Dochters  

definitief gekeurd 
Zonen  

2de voorlopig en 
definitief gekeurd 

Zonen 
voorlopig gekeurd 

    
80 t/m 84 1 3                                    
85 t/m 89 5 6                                   1 

90 en hoger 7 8 2 
 
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. 
 
De voorwaarden van 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. 
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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: 
• Op het moment van aanvragen moet de ooi reeds een S*** ooi zijn.  
• De ooi moet op het moment van aanvraag minimaal 5 x gelammerd hebben. 
• 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. 
• 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. 

• 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”. 
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Datum: Wijzigingen 
18-11-2016 De wijzigingsvoorstellen in artikel buitengewoon inspectiebezoek zijn goedgekeurd in de 

ledenvergadering van 18-11-2016. 
 
 
 
 
Soort inspectie 
Het stamboek kent een najaarsinspectie. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de 
inspecteurs. 
De najaarsinspectie is bedoeld voor het uitvoeren van de verschillende exterieurkeuringen (art. 21). 
De inspectie wordt uitgevoerd in de periode eind september / half december. Ieder bedrijf komt in 
deze periode in aanmerking voor één bedrijfsbezoek. Dit bezoek wordt uitgevoerd, nadat een lid door 
middel van een opgave kaart/elektronisch kenbaar heeft gemaakt dat hij schapen aanbiedt voor een 
exterieurkeuring. De opgavenkaarten dienen steeds voor 1 augustus te worden ingezonden aan het 
bestuurslid met takenpakket Foktechnische zaken. Het bestuurslid met takenpakket Foktechnische 
zaken, contactpersoon van de keuringsregio en de inspecteur stemmen samen de datum van het 
inspectiebezoek af. 
 
Leden mogen een in eigendom zijnde potentiële A-ram tot keuring voordragen tot uiterlijk de eerste 
maandag volgend op de zomerkeuring in Bathmen bij het bestuurslid foktechnische zaken, dit 
verzoek zal dan tijdens de najaarsinspectie worden ingewilligd middels twee inspecteurs (art. 22). 
Wanneer een door TES benoemde inspecteur tijdens de bedrijfsnajaarsinspectie een potentiële A-ram 
ziet die bij TES is geregistreerd, dan kan de door TES benoemde inspecteur dit melden aan het 
bestuurslid foktechnische zaken. Het bestuurslid foktechnische zaken zal dan een datum plannen tot 
uiterlijk 20 januari, om de ram te keuren. De ram zal dan door twee andere inspecteurs worden 
gekeurd. 
 
Tijdstip inspectiebezoek 
De inspecteur stelt het tijdstip van het inspectiebezoek vast. Hij geeft van een inspectiebezoek 
minstens 14 dagen van te voren, schriftelijk bericht aan het desbetreffende lid. Kan een 
inspectiebezoek niet doorgaan, dan dient dit per omgaande aan de inspecteur te worden gemeld. In 
dit geval wordt het volgende inspectiebezoek automatisch als een extra inspectiebezoek aangemerkt 
tegen de daarvoor vastgestelde tarieven. De keuringsregio (groep) kan in onderling overleg met de 
inspecteur afwijken van de vastgestelde keuringsperiode (eind september / half december), wanneer 
de gehele groep naar de nieuwe vastgestelde datum verhuist. Dit tegen de daarvoor vastgestelde 
tarieven. 
 
Buitengewoon inspectiebezoek 
Hieronder wordt verstaan de bedrijfsbezoeken die nodig zijn voor: 
• Verrichten van verplichte exterieurkeuringen buiten de daarvoor vastgestelde periode  

(zie Soort inspectie); 
• Verrichten van exterieurkeuringen bij schapen die bestemd zijn voor de export. 
Dit Buitengewoon inspectie bezoek vindt uitsluitend plaats na aanvraag bij de foktechnische 
commissie en op het bedrijf van de fokker en/of eigenaar. Het tijdstip voor uitvoering van deze 
keuring wordt in overleg met de inspecteur vastgesteld. Bij deze keuring worden de daarvoor 
vastgestelde tarieven berekend. 
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Voorwaarden inspectiebezoek 
Bij een inspectiebezoek dient een lid ervoor te zorgen, dat de benodigde dieren voor inspectie gereed 
zijn op het aangegeven tijdstip. Dit houdt in: 
• Dat bij de exterieurkeuring de te keuren dieren, steeds gescheiden van de overige schapen, 

opgehokt zijn in een ruimte, die normaal vastpakken mogelijk maakt. Tevens dient men bij een 
exterieurkeuring ervoor zorg te dragen, dat de te keuren schapen beoordeeld kunnen worden in 
een voldoende grote aparte ruimte; 

 
Gewenste maten 
Gewenste maten voor de Texelaar in een normale conditie (score 3) zijn alsvolgt: 
 
o Vrouwelijke dieren: 
o Ooilam:     Geen maat 
o 1-jarige ooi:   Hoogte 64-68 cm. 
o Oude ooi:   Hoogte 65-69 cm. 

o Mannelijke dieren: 
1. Ramlam van 7 maanden: Hoogte 57-61 cm. 
2. Ramlam van 8 maanden: Hoogte 59-63 cm. 
3. Ramlam van 9 maanden: Hoogte 61-65 cm. 
4. 1,5-jarige ram:   Hoogte 67-71 cm. 
5. Oude ram:   Hoogte 69-73 cm. 

 
Bij afwijkende maten binnen de hoogte, lengte en borstdiepte verhoudingen komt er een mindering 
in punten op de onderdelen Ontwikkeling en Type. 
 
Benoemd: Hoogtemaat. 
  Lengtemaat = Hoogtemaat + 10 cm. 
   Borstdiepte = Helft van de Hoogtemaat. 
  


